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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada visando
a pavimentação e drenagem pluvial da rua Rouxinol de
acordo com o convênio n.° 024/2018, firmado com a
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano - SEODUR, do tipo MENOR
PREÇO, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 25 de Maio de 2018 e
abertos a partir das 09h30min horas, do mesmo dia, no
mesmo local. O edital completo poderá ser obtido em
sua integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 20 de Abril de 2018.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 052/2017.
Pregão: nº. 024/2017.
Contrato: n. º 163/2018
Partes: Município de Arapongas e TALENTOS
PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME., CNPJ nº
73.253.122/0001-63, neste ato representado por Gleiber
Gustavo Geraldini, inscrito no CPF/MF nº 535.320.669-
04.
Objeto: prestação de serviços de sonorização, de acordo
com as especificações constantes no Edital de Pregão
Presencial nº 024/2017 e em seus Anexos, e Ata de
Registro de Preços n.º 323/2017.
Valor: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
Prazo de Vigência: O prazo de vigência do presente
contrato será até 31/12/2018, com início na data da
assinatura.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 085/2018.
Dispensa: n. º 018/2018.
Contrato: n. º 228/2018.
Partes: Município de Arapongas e GERASOFT
INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ nº 00.165.422/0001-
17, representada por Joel do Prado Júnior, CPF n°
619.562.369-53 e Edson Aparecido Alves, CPF n°
723.277.589-04.
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de
software para realização da contabilidade de entidades
sem fins lucrativos responsáveis pela gestão dos
repasses do governo federal ás escolas municipais em
atendimento a Secretaria de Educação.
Valor: R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais).
Prazo de Vigência: de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n. º 24, II
da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 12/04/
2018.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 021/2016.
Contrato: nº. 018/2016 – 2º Termo Aditivo.
Inexigibilidade: nº. 005/2016.
Partes: Município de Arapongas e EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., CNPJ
nº 76.958.966/0001-06, representada por Paulo Cezer
Kremer dos Santos, CPF nº. 699.467.449-53.
Objeto: contratação direta da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos para expedição de
correspondências diversas, em atendimento a Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Trânsito.
Objeto do Termo Aditivo: Em conformidade com o art.
57, II da Lei n° 8.666/93 e cláusula sétima do contrato, as
partes acordam em prorrogar a vigência do contrato por
mais 12 (doze) meses, de 19/02/2018 até 18/02/2019. Data
e assinaturas.
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DECRETO Nº 279/18, DE 20 DE ABRIL DE 2018 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do 
Município de Arapongas, para o exercício de 2018 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021 no Anexo I 
da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2017 
- Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2018, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

   
 13.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO 

 13.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria da Indústria e Comercio 

221220003.2.070/3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$ 200.000,00 

 Fonte de Recurso 002 

                                                                                  
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 

disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2018 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

002 DRM - EC nº 93/2016 200.000,00 

  
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2018 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do 
Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 13.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO 

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA DA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

22 FUNÇÃO: INDÚSTRIA

122 SUBFUNÇÃO:  ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO

2.070 Atividade: Manutenção dos Serviços da
Secretaria da Indústria e Comércio 
Fonte de Recurso 002 � Valor Suplem.

3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 200.000 - - -

Principais serviços e ou produtos   

0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 
Administrativo 

01 - - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o 
montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2018 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V  da Lei nº. 4.570, de 29/06/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 13.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO 

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018

01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

22 FUNÇÃO: INDÚSTRIA

122 SUBFUNÇÃO:  ADMINISTRAÇÃO GERAL

0003 PROGRAMA:  APOIO ADMINISTRATIVO

2.070 Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria da Indústria e 
Comércio 
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Fonte de Recurso 002 � Valor Suplem.

3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 200.000

Principais serviços e ou produtos   
0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 

Administrativo 
01 

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 20 de abril de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 019/2018 � Processo Adm. N º 030/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DO 
RECURSO DAS EMENDAS PARLAMENTARES NºS 09267.609000/1140-02, 09267.609000/1140-03, 09267.609000/1140-05, 09267.609000/1150-03 E 

09267.609000/1160-05, 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: 

CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
164/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

01 2 UND 

Guiches para 3 lugaresguiches p/3lugares l:3360mm p:1150mm a:1175mm 
bancada de atendimento em mdp 15mm, 3 lugares sistema de montagem através 
de parafuso mini-fix dimensões: largura3360mm -  profundidade1150mm  
altura 1175m 

Monte Siao 1.900,00 3.800,00 

02 2 UND 

Guiches para 2 lugaresguiches p/2 lugares l:2245mm p:1150mm a:1175mm 
bancada de atendimento em mdp 15mm, 2 lugares sistema de montagem através 
de parafuso mini-fix dimensões: largura2245mm -   profundidade1150mm   
altura 1175m 

Monte Siao 1.300,00 2.600,00 

04 5 UND 

Mesa para 8 cadeiras para reunião 

Mesa para 8 cadeiras p/ reunião. Constituída de tampo em forma de canoa, 
retaguarda dupla e dois pedestais. Com as seguintes características: tampo: em 
peça única (inteiro), confeccionado em mdf (medium density fiberboard), de 25 
mm de espessura revestido, nas duas faces, com laminado melamínico de baixa 
pressão (bp), com encabeçamento de bordas reto em material polimérico liso de 
2,0mm de espessura n a cor do laminado, e bordas arredondadas conforme a abnt 
(raio de 2,5mm nas junções borda com superfície de trabalho). Na parte central 
do tampo, um recorte de 900x110mm, com tampa tipo espelho em aço com 
furo(s) para passagem de fios e cabos, com acabamento em material polimérico 
na cor do espelho. Fixação do tampo por meio de parafusos com rosca 
milimétrica em buchas metálicas em zamak. Estrutura (pedestais): com as 
seguintes características: corpo/coluna em alumínio extrudado ou em aço 
estampado (espessura mínima 0,9mm, chapa#20), com calha para passagem de 
fios e cabos, bem como armazenagem do excesso desses, com tampa removível 
de saque frontal. Com suporte para apoio e fixação ao tampo e solução para 
fixação das retaguardas. Weloze ou similar compatível; base em aço estampado 
(espessura mínima 1,9mm, chapa #14) tipo pedestal welloze ou similar 
compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis. Retaguarda (saia): retaguarda 
dupla, constituída de 02 peças paralelas afastadas entre si, confeccionadas em 
mdf (medium density fiberboard) de 18mm de espessura revestido, nas duas 
faces, em laminado melamínico bp no padrão da superfície de trabalho, com 
encabeçamento de bordas reto em material polimérico (1mm de espessura) na 
cor do laminado. Tem função estrutural, sendo as duas peças que a compõem 
fixadas nos pedestais, espaçadas entre si, fazendo a união desses elementos. 
Deve possuir uma altura mínima de 370mm. Calha central (passa-cabo): espelho 
em aço, tipo peça única ou seccionada, medindo, em seu total,900x110mm 
(compr. X larg.), com 01 furo em cada extremidade, para passagem de cabos e 
fios, com diâmetro aproximado de 55mm e acabamento em material polimérico. 
Suporte para fios: tipo calha fabricada em aço sae 1020 0,9mm, com 01 ou 02 
níveis, para passagem e alojamento de fios e cabos excedentes, e apoio de filtros 
para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60mm de profundidade e 50mm de altura na 
aba. Fixado sob o tampo, no lado interno das retaguardas, devendo atender toda 
a extensão da mesma. Fixação por meio de parafusos com rosca milimétrica em 
buchas metálicas em zamak. Padrão do melamínico: similar, conforme 
conveniência administrativa da contratante. Acabamento das partes metálicas: 
pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 2000x1200x730mm.emadeirado 
padrão cinza argila da duratex ou  similar, conforme conveniência administrativa 
da contratante. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza 
prata. Dimensões: 2000x1200x730mm.  Esta medida poderá variar 5% para mais 
ou menos. 

Monte Siao 559,50 2.797,50 

TOTAL GERAL R$ 9.197,50 

CELSO MARTINS DE OLIVEIRA � INFORMÁTICA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.781.724/0001-76, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 165/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 
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76 30 UNID 

Pallet de pvc ou plástico para armazenamento de medicamentos 
1000x1200x140mm 

Pallet de pvc ou plástico para armazenamento de medicamentos 
1000x1200x140mm. Fácil limpeza e superfície lisa;  limpeza simples com água 
corrente;  atóxico, imune à proliferação de fungos e bactérias; estética 
apropriada para exposição ao cliente; entradas para palheteira e empilhadeira 
ótimas manobras; totalmente reciclável 100%;  durabilidade. Medidas: 
1000x1200x140mm. Capacidade de peso estático: 3.000kg 
capacidade de peso dinâmico: 1.000kg. Peso: 7,5kg. Material: pp. Reciclável 
100%. 

Pallet de pvc ou plástico para armazenamento de medicamentos 
1000x1200x140mm 
 fácil limpeza e superfície lisa; 
* limpeza simples com água corrente; 
* atóxico, imune à proliferação de fungos e bactérias; 
* estética apropriada para exposição ao cliente; 
* entradas para palheteira e empilhadeira ótimas manobras; 
* totalmente reciclável 100%; 
* durabilidade. 
Medidas: 1000x1200x140mm 
capacidade de peso estático: 3.000kg 
capacidade de peso dinâmico: 1.000kg 
peso: 7,5kg 
material: pp 
reciclável 100%. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. 
Garantia minima de 12 meses. 

Lar plásticos 128,00 3.840,00 

77 5 UNID 

Poltrona estofada reclinável 

Poltrona estofada reclinável. Possuir estrutura tubular confeccionada em aço 
oblongo tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 
x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm. Encosto reclinável 
em qualquer posição acionado por meio de amortecedor à gás. Acionamento 
para o dorso e pés independentes. Estofamento em espuma  supermacia e não 
deformável. Assento extra-macio com molas "no-sag; encosto, apoio de braços e 
pernas estofados e revestidos em courvin; possuir movimentos simultâneos de 
encosto e apoio para pernas/pés; possibilitar diversos posicionamentos, com 
movimentações suave e precisa, posicionando conforto e segurança ao paciente; 
deve permitir fácil assepsia (limpeza, de modo de não apresentar cantos que 
possam cortar ou ferir mãos (cantos vivos) e sem respingo de solda no 
acabamento; possuir pés com ponteiras de borracha; ter acabamento em pintura 
eletrostática a pó; dimensões aproximadas: dimensões: posição normal: p-0,81 / 
l-0,81 / a-0,50- posição reclinada: p-1,60. Com variação aceitável de mais ou 
menos 5%.  Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Poltrona estofada reclinável 
possuir estrutura tubular confeccionada em aço oblongo tubo de aço 25 x 25 x 
1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação 
em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm. Encosto reclinável em qualquer posição acionado 
por meio de amortecedor à gás. Acionamento para o dorso e pés independentes. 
Estofamento em espuma  supermacia e não deformável. Assento extra-macio 
com molas "no-sag; encosto, apoio de braços e pernas estofados e revestidos em 
courvin; possuir movimentos simultâneos de encosto e apoio para pernas/pés; 
possibilitar diversos posicionamentos, com movimentações suave e precisa, 
posicionando conforto e segurança ao paciente; deve permitir fácil assepsia 
(limpeza, de modo de não apresentar cantos que possam cortar ou ferir mãos 
(cantos vivos) e sem respingo de solda no acabamento; possuir pés com 
ponteiras de borracha; ter acabamento em pintura eletrostática a pó; dimensões 
aproximadas: dimensões: posição normal: p-0,81 / l-0,81 / a-0,50- posição 
reclinada: p-1,60. Com variação aceitável de mais ou menos 5%.  Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Matrix 51,80 259,00 

TOTAL GERAL R$ 4.099,00 

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº11.101.480/0001-01, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 166/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

10 6 UND 

Cinto imobilizador com 4 pecas simples, kit com 4 pecas em fita poliester nas 
cores amarelo,vermelho, verde e preto, no comprimento de 1,40m x 5cm, com 
fecho em engate rapido de plastico. Cinto de seguranca extremamente resistente o 
qual oferece seguranca durante o transporte de vitimas. Pode ser utilizado em 
qualquer maca de transporte. 

Resgate 25,00 150,00 

11 9 UND 

Esfigmomanometro aneroide para obeso aparelho de pressão convencional com 
fecho em presilha de alta resistência,  contento braçadeira em nylon, tecido 100% 
poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização e 
partes cromadas metálica. Itens inclusos: pera de borracha, aparelho de pressão 
com fecho em presilha, braçadeira em nylon, com braçadeira adulto grande 14 x 
58cm, mostrador graduado e  01 ano de garantia.  Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. 

Premium 56,90 512,10 

12 4 UND 

Caixa termica plástica 20 litros com alça, especificações conforme edital caixa 
térmica 20 litros: caixa termica-  em polietileno, capacidade mínima 20 litros, alça 
rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Medidas aproximadas : 46 
x 31 x 30,5 cm. Garantia mínima 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Cooler 189,00 756,00 

13 21 UND 
Fluxômetro para ar comprimido, com 139mm, corpo em latão cromado,. 
Conexões de entrada e saída, conforme norma da abnt, visor em policarbonato 
cristal, flutuador esférico em aço inoxidável, pressão de trabalho 3,5 kgf/cm2, 

JG Morya 43,00 903,00 
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escala de fluxômetro 0-15l/min. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. Garantia mínima 12 meses. 

21 20 UND 

Esfigmomanômetro adulto, especificações conforme edital 
Aparelho de pressão convencional com fecho em presilha de alta resistência,  
contento braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida com dupla camada de 
resina , impermeável para melhor higienização e partes cromadas metálicas. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Itens inclusos: 
pera de borracha, aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira em 
nylon, mostrador graduado e  01 ano de garantia. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Premium 52,50 1.050,00 

22 32 UND 

Estetoscópio adulto, especificações conforme edital
Estetoscópio adulto simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem 
rebarbas,  conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível, na curvatura 
do tubo em "y".  Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. 

Advantive 11,50 368,00 

25 5 UND 
Papagaio em inox com capacidade para 1 litro.  Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. 

Art Inox 54,50 272,50 

28 23 UND 

Estetoscópio infantil simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem 
rebarbas,  conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível, na curvatura 
do tubo em "y".  Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. 
Estetoscópio infantil simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem 
rebarbas,  conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível, na curvatura 
do tubo em "y".  Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. 

Advantive 11,95 274,85 

29 15 UND 
Lanterna clinica pequena específica para verificação de fotorreação de pupilas 
Lanterna clínica pequena específica para verificação de fotorreação de pupilas. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Premium 7,90 118,50 

30 22 UND 

Biombo duplo 
Biombo duplo articulado, estrutura tubular em aço, cortina em plástico branco, 
pés com ponteiras plástica e pintura eletrostática a pó epox. Dimensões aprox: 
1,25 m largura aberto x 1,77 m altura e 0,66 m de largura fechado. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro 

Conkast 169,00 3.718,00 

36 5 UNID 

Colar cervical  g - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com 
resistência e apoio mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil 
acetato). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão 
universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 
02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que 
permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou 
apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico 
resistente, permitindo a rádio-transparência. Tamanho g. 

Colar cervical g. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. 

Resgate 11,89 59,45 

37 5 UND 

Colar cervical  m - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com 
resistência e apoio mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil 
acetato). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão 
universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 
02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que 
permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou 
apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico 
resistente, permitindo a rádio-transparência. Tamanho m. 

Colar cervical m
apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Resgate 11,89 59,45 

38 5 UND 

Colar cervical  p - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com 
resistência e apoio mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil 
acetato). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão 
universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 
02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que 
permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou 
apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico 
resistente, permitindo a rádio-transparência. Tamanho p 

Colar cervical p
apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Resgate 11,89 59,45 

39 5 UND 

Colar cervical bebê - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com 
resistência e apoio mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil 
acetato). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão 
universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem como o tamanho do 
colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 
02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que 
permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou 
apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico 
resistente, permitindo a rádio-transparência. Tamanho bebê. 

Colar cervical bebê
apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Resgate 11,89 59,45 

40 20 UNID 
Máscara de oxigênio adulto de alta concentração - com reservatório e tubo de o2. 
Administra oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar a 
insuficiência respiratória e apneia obstrutiva. Adulto. Não estéril. 

Micmmed 7,10 142,00 

44 11 UND 

Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico 
Descrição conforme edital 
Aparelho de pressão convencional com fecho em presilha de alta resistência,  
contento braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida com dupla camada de 
resina , impermeável para melhor higienização e partes cromadas metálicas . Itens 
inclusos: pera de borracha, aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira 
infantil em nylon, mostrador graduado e  01 ano de garantia.  Apresentar registro 
na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Premium 49,87 548,57 

55 8 UND 
Prancha longa
prancha rígida para imobilização de fibra de vidro de cor amarela apresentar 

Resgate 326,00 2.608,00 
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registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.. 

82 7 UNID 

Termômetro digital a pilha para refrigerador 
Termômetro digital a pilha para refrigerador
termômetro auricular, com sensor infravermelho com medição instantânea. Sinal 
sonoro com alarme de febre. Memória das últimas medições. Tempo de medição: 
menos de 1 segundo. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia 
mínima 12 meses. 

Incoterme 62,50 437,50 

89 5 UNID 

Colar cervical neonato 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro 
Colar cervical neonato
apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Resgate 11,89 59,45 

90 4 CONJ 

Conjunto de ressuscitador manual kit adulto 
Conjunto de ressuscitador manual kit adulto
reanimador ventilatório manual tipo adulto, reutilizável, autoclavável e resistente 
a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão 
confeccionado em silicone com capacidade para até 1600ml, de parede única que 
permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em 
polímero autoclavável e inquebrável com diafragma de silicone. Conexão com 
perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer 
escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo 
em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do 
nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atoxico e anatômico. O balão deve 
apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo 
assim ser esterilizado em pequenos equipamentos. Deve acompanhar bolsa 
reservatória de 2500 ml para garantir o enriquecimento do gás a ser administrado 
ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Imprescindível que o fabricante assuma 
o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento 
por no mínimo 5 anos. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Farmatex 132,00 528,00 

91 2 CONJ 

Conjunto de ressuscitador manual kit neonatal. 
Conjunto de ressuscitador manual kit neonatal. Conjunto de ressuscitador manual 
kit neonatal e pediátrico - kit ressuscitador manual neonatal e pediátrico com 
reanimador pulmonar tipo ambu recém-nascido e pediátrico; com balão auto -
inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de 
oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone 
tamanho recém - nascido e outra pediátrica, válvula - unidirecional com 
acoplamento externo para máscara - válvula de escape (pop - off) - válvula de 
controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector -
acondicionado em maleta transparente 

Farmatex 132,00 264,00 

92 2 
CONJUNTO
S 

Conjunto de ressuscitador manual kit pediátrico 
Reanimador ventilatório manual tipo pediátrico, reutilizável, autoclavável e 
resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. 
Bolsa confeccionado em silicone com capacidade para até 500 ml, de parede 
única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional 
confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável com diafragma de 
silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, 
de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. 
Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em 
silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal 
acolchoado, atoxico e anatômico. Deve acompanhar bolsa reservatória de 1000 ml 
para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com uso de 
oxigênio puro.  Imprescindível que o fabricante assuma o compromisso de 
reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo 5 
anos. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado 
de isenção de registro. 

Farmatex 132,00 264,00 

96 6 UNID 

Estabilizador lateral de cabeça 
Mobilizador lateral de cabeça, estabilizador ou coxim, usados em macas rígidas 
para imobilização da cabeça do acidentado, composto de fronha(base) que é usada 
na parte superior das macas ou pranchas rígidas, na parte posterior existe 04 fitas 
de poliamida e velcro, para fixar e regular conforme a largura da prancha. 
Mobilizador lateral de cabeça, estabilizador ou coxim, usados em macas rígidas 
para imobilização da cabeça do acidentado, composto de fronha(base) que é usada 
na parte superior das macas ou pranchas rígidas, na parte posterior existe 04 fitas 
de poliamida e velcro, para fixar e regular conforme a largura da prancha. 

Resgate 89,50 537,00 

98 5 KITS 

Kit cinto tipo aranha 
Kit cinto tipo aranha
cinto aranha para imobilização de adultos em prancha presilhas em velcro. Cintas 
móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a 
imobilização de vítimas. Cinto de alta segurança e ficiência na imobilização de 
vítimas. Capacidade de carga 200kg 441 lbs,comprimento total 1600 mm 63 in, 
dimensões da embalagem 0,060 x 0,120 x 0,4, largura 800 mm 31,5 in, peso bruto 
0,8 kg 1.7 lbs, peso liquido 0,6 kg 1.3 lbs 
Cinto aranha para imobilização de adultos em prancha presilhas em velcro. Cintas 
móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a 
imobilização de vítimas. Cinto de alta segurança e ficiência na imobilização de 
vítimas. Capacidade de carga 200kg 441 lbs comprimento total 1600 mm 63 in 
dimensões da embalagem 0,060 x 0,120 x 0,4 largura 800 mm 31,5 in peso bruto 
0,8 kg 1.7 lbs peso liquido 0,6 kg 1.3 lbs 

Resgate 52,90 264,50 

99 20 KITS 

Kit máscara facial venturi 
Kit máscara facial venturi
kit máscara facial para oxigenoterapia tipo venturi para uso em adulto, conjunto 
composto por: máscara em material siliconizado transparente com elástico para 
ajuste facial e orifícios superiores, traquéia com conectores coloridos para 
determinacão da fração de oxigênio regulável que permita diferentes 
concentrações de gases e prolongamento de oxigênio de no mínimo 2 metros. 
Kit máscara facial para oxigenoterapia tipo venturi para uso em adulto, conjunto 
composto por: máscara em material siliconizado transparente com elástico para 
ajuste facial e orifícios superiores, traquéia com conectores coloridos para 
determinacão da fração de oxigênio regulável que permita diferentes 
concentrações de gases e prolongamento de oxigênio de no mínimo 2 metros. 

Micmmed 9,29 185,80 

100 9 KITS 
Laringoscópio com kit adulto 
Laringoscópio com kit adulto. Totalmente em inoxidável; cabo de metal 
recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 

MD 454,00 4.086,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2135     PÁG:07SEGUNDA-FEIRA 23/04/2018



04 lâminas adulto , fabricadas em aço inoxidável  em peça única, com 
extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão 
da luz.  Sendo duas curvas tamanhos 03 e 04 e duas retas tamanhos 03 e 04. 
Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material antioxidante; 
lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; 
acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. Acompanham:01 
lâmpada sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02guias para 
intubação. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 
Totalmente em inoxidável; cabo de metal recartilhado com tampa de rosca e mola 
em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas adulto , fabricadas em aço 
inoxidável  em peça única, com extremidade distal de formato redondo, 
acabamento fosco, para impedir reflexão da luz.  Sendo duas curvas tamanhos 03 
e 04 e duas retas tamanhos 03 e 04. Encaixe para lâmina padrão internacional; 
contatos com material antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino 
de aço substituível; acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. 
Acompanham:01 lâmpada sobressalente; manuais de operação e manutenção; 
02guias para intubação. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. 

101 6 KITS 

Laringoscópio com kit infantil 
Totalmente em inoxidável; cabo de metal recartilhado com tampa de rosca e mola 
em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas infantil , fabricadas em aço 
inoxidável  em peça única, com extremidade distal de formato redondo, 
acabamento fosco, para impedir reflexão da luz.  Sendo duas curvas tamanhos 01 
e 02 e duas retas tamanhos 00 e 01. Encaixe para lâmina padrão internacional; 
contatos com material antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino 
de aço substituível; acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. 
Acompanham: 01 lâmpada sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02 
guias para intubação; garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa 
ou certificado de isenção de registro. 
Totalmente em inoxidável; cabo de metal recartilhado com tampa de rosca e mola 
em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas infantil , fabricadas em aço 
inoxidável  em peça única, com extremidade distal de formato redondo, 
acabamento fosco, para impedir reflexão da luz.  Sendo duas curvas tamanhos 01 
e 02 e duas retas tamanhos 00 e 01. Encaixe para lâmina padrão internacional; 
contatos com material antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino 
de aço substituível; acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. 
Acompanham: 01 lâmpada sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02 
guias para intubação; garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa 
ou certificado de isenção de registro. 

MD 454,00 2.724,00 

102 3 UNID 

Negatoscópio de 1 corpo 
Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de exames de 
imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. Foi 
desenvolvido pelo fabricante em chapa de aço, pintura epóxi, com frente de 
acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo que a ilumincação se dá por duas 
lâmpadas fluorescentes de 15w, negatoscópio de 1 corpo; estrutura em chapa de 
aço, pintura esmaltada com frente em acrílico leitoso, fixação de raio x por 
roletes. Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. Bivolt. 
Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de exames de 
imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. Foi 
desenvolvido pelo fabricante em chapa de aço, pintura epóxi, com frente de 
acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo que a ilumincação se dá por duas 
lâmpadas fluorescentes de 15w, negatoscópio de 1 corpo; estrutura em chapa de 
aço, pintura esmaltada com frente em acrílico leitoso, fixação de raio x por 
roletes. Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. Bivolt. Garantia 
mínima 12 meses. 

Conkast 181,50 544,50 

TOTAL GERAL R$ 21.554,07 

EQUIPOS COMERCIAL LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.674.540/0001-77, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
167/2018. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

24 6 UND 

Maca ginecológica estofada courvin 
Maca ginecológica para coleta de preventivo
capacidade para suportar até 180 kgs de 
carga estática; estrutura confeccionada em tubo de 
aço carbono com tratamento antiferruginoso 
e pintura eletrostática a pó e pés com ponteiras de
borracha; estofado confeccionado em 
espuma de no mínimo 5 cm, densidade d28, revestido em courvin na cor preta; 
leito com 
estrutura confeccionado em tubo de aço carbono, dividido em 3 secções: dorso, 
assento e 
pernas, com elevação de altura através de cremalheira e suporte de lençol (rolo 
descartável);  base para colocação de cuba; acessórios inclusos: perneira porta 
coxa revestido em espuma, 
perneira porta calcanhar revestido em espuma e cuba em aço inox; dimensões 
mínimo 1800 mm x 550 mm de largura x 850mm de altura aproximadamente; 
apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Artmed 728,00 4.368,00 

32 14 UND 

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. 

Garantia mínima 12 meses. 

Contec 104,00 1.456,00 
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52 2 UND 

Carro para transporte de roupa molhada para lavanderia com furo para 
escoamento 
Carro para transporte de roupa suja em epóxi; estrutura em chapa de aço n°20, 
com tampa; para-choque de borracha em toda a volta; rodízios de 5" sendo dois 
fixos e dois giratórios. Acabamento em pintura epóxi. Garantia mínima de 12 
meses. 
Carro para transporte de roupa molhada para lavanderia com furo para 
escoamento. 
Carro para transporte de roupa suja em epóxi; estrutura em chapa de aço n°20, 
com tampa; para-choque de borracha em toda a volta; rodízios de 5" sendo dois 
fixos e dois giratórios. Acabamento em pintura epóxi. Garantia mínima de 12 
meses. 

Artmed 923,00 1.846,00 

58 17 UND 

Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa auxiliar inox 40x40x80 com rodízios 
c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 
1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 com rodas. 

Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa auxiliar inox 40x40x80 com rodízios 
c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 
1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 com rodas. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Artmed 204,75 3.480,75 

59 15 UND 

Mesa auxiliar em inox sem rodízio. Mesa auxiliar inox 40x40x80 sem rodízios 
c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 
1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 sem rodas. 

Mesa auxiliar em inox sem rodízio. Mesa auxiliar inox 40x40x80 sem rodízios 
c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 
1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 sem rodas. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Artmed 191,00 2.865,00 

69 12 UNI 

Cama fowler com grades com cabeceiras e peneiras moveis com colchão 
Cama hospitalar fawler com colchão i) características gerais: possuir duas 
manivelas articuláveis para movimentos fowler. Cabeceira e peseira removíveis 
em polietileno de alta densidade. Grades de proteção lateral articuláveis em 
polietileno de alta densidade, com mecanismo de destravamento pneumático e 
movimentação no sentido lateral da cama, injetados em liga de magnésio e abs, 
permitindo o recolhimento para baixo do leito, possuir para-choques rotativos 
nos quatro cantos da cama para a proteção de parede. Leito em chapa de aço 
perfurada. Rodízios duplos de três polegadas, sendo dois com freios na diagonal. 
Pintura eletrostática à pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. 
Medidas aproximadas: c-230 x l-1,05 x a-0,65 - leito 2,02 x 0,90.  Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 
Cama hospitalar fawler com colchão i) características gerais: possuir duas 
manivelas articuláveis para movimentos fowler. Cabeceira e peseira removíveis 
em polietileno de alta densidade. Grades de proteção lateral articuláveis em 
polietileno de alta densidade, com mecanismo de destravamento pneumático e 
movimentação no sentido lateral da cama, injetados em liga de magnésio e abs, 
permitindo o recolhimento para baixo do leito, possuir para-choques rotativos 
nos quatro cantos da cama para a proteção de parede. Leito em chapa de aço 
perfurada. Rodízios duplos de três polegadas, sendo dois com freios na diagonal. 
Pintura eletrostática à pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. 
Medidas aproximadas: c-230 x l-1,05 x a-0,65 - leito 2,02 x 0,90.  Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Artmed 2.882,00 34.584,00 

TOTAL GERAL R$ 48.599,75 

HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-
87, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 168/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

08 7 UND 

Mesa de mayo. Mesa de mayo em aco inox. Dimensoes minimas: 0,70x 0,50x 
0,85cm. Estrutura em tubo redondo de inox 1" x 1,25 com anel e fixacao. 
Suporte para bandeja em inox. Pes com rodizios de altura maxima 1.20m. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Levita 310,00 2.170,00 

27 12 UND 

Suporte de hamper inox 
Suporte para saco hamper - confeccionado em estrutura tubular de aço inoxidável 
304, com pintura epóxi, diâmetro de 5/8", acabamento polido e dotado de 3 
rodízios giratórios, com aproximadamente 510mm de diâmetro e alt de 870mm. 
Capacidade aprox.: 100 lts; apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Levita 159,00 1.908,00 
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48 5 UND 

Cadeira para coleta 
Cadeira para coleta: poltrona reclinável, material pintura esmalte poliuretano alta 
resistência, componentes coleta de sangue c/concha apoio removível,estofad a, 
características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento 
assento,encosto,pés e braços estofados, dimensões normal 
1x0,70,0,46m;reclinada 1,56x0,70x0,46m, estrutura leito tubo quadrado 
25x25mm,base tb redondos 32mm 
Cadeira para coleta: poltrona reclinável, material pintura esmalte poliuretano alta 
resistência, componentes coleta de sangue c/concha apoio removível,estofad a, 
características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento 
assento,encosto,pés e braços estofados, dimensões normal 
1x0,70,0,46m;reclinada 1,56x0,70x0,46m, estrutura leito tubo quadrado 
25x25mm,base tb redondos 32mm. Apresentar registro na anvisa ou certificado 
de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Levita 966,00 4.830,00 

66 10 UNID 

Carros de curativos (especificacoes detalhada conforme edital) 
Confeccionado em aço inoxidável; tampo, prateleira, balde e bacia em inox; pés 
com rodizio emborrachado; com varandas(proteção laterais) do tampo e 
prateleira em inox; dimensões: 0,45 x 0,75 x 0,80m. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Levita 561,00 5.610,00 

78 27 UNID 

Poltrona estofada reclinável com braçadeira bilateral 
Poltrona estofada reclinável com braçadeira bilateral. Poltrona reclinável 
totalmente reclinável para coleta de material. Estofado em espuma, revestido em 
corvin. 
Para coleta de sangue em geral. Ideal para laboratórios, hospitais, e banco de 
sangue. 
Descanso de pés com inclinação articulados a cadeira com extensão 
concomitente à inclinação do encosto.
Totalmente regulável , permitindo várias posições.
Braçadeiras removíveis, com altura regulável. Dimensões: a 120 x l 0,61 x c 1,75 
m. 
Poltrona reclinável totalmente reclinável para coleta de material
estofado em espuma, revestido em corvin.
Para coleta de sangue em geral.
Ideal para laboratórios, hospitais, e banco de sangue.
Descanso de pés com inclinação articulados a cadeira com extensão 
concomitente à inclinação do encosto.
Totalmente regulável , permitindo várias posições.
Braçadeiras removíveis, com altura regulável.
Dimensões: a 120 x l 0,61 x c 1,75 m. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Levita 739,00 19.953,00 

120 9 UNID 

Maca com grades removíveis e rodas com travas 
Maca hospitalar para transporte totalmente em aço inoxidável 304 de 1. ¼", onde 
a armação tubular inferior e a parte superior sejam fixos, com suporte para soro 
removível, grades laterais de proteção removíveis com sistema escamoteável de 
fácil manuseio, cabeceira removível em três níveis, rodízios de 6", com travas 
em pelo menos duas rodas, com pára-choque de proteção em borracha nas 
laterais, na cabeceira e na peseira, maca deverá medir 1,90 de comprimento x 
0,60 cm de largura x 0,80 de altura. Com colchão forrado em courvim orion com 
espuma 28 de densidade e aproximadamente 12cm de altura, e com dois suspiros 
na lateral do comprimento. Apresentar laudo técnico de densidade conforme 
nbr's 8537, 8517, 8619, 8515, 8516, 9176, 8910, 8797, 9178 e 13579. 
Maca com grades removíveis e rodas com travas. Maca hospitalar para transporte 
totalmente em aço inoxidável 304 de 1. ¼", onde a armação tubular inferior e a 
parte superior sejam fixos, com suporte para soro removível, grades laterais de 
proteção removíveis com sistema escamoteável de fácil manuseio, cabeceira 
removível em três níveis, rodízios de 6", com travas em pelo menos duas rodas, 
com pára-choque de proteção em borracha nas laterais, na cabeceira e na peseira, 
maca deverá medir 1,90 de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,80 de altura. 
Com colchão forrado em courvim orion com espuma 28 de densidade e 
aproximadamente 12cm de altura, e com dois suspiros na lateral do 
comprimento. Apresentar laudo técnico de densidade conforme nbr's 8537, 8517, 
8619, 8515, 8516, 9176, 8910, 8797, 9178 e 13579. 

Levita 1.525,00 13.725,00 

TOTAL GERAL R$ 48.196,00 

HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.507.897/0001-
14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 169/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

17 1 UND 

Berço hospitalar com grades móveis e colchão, especificações conforme edital 
Berço hospitalar com grades móveis e colchão: berço hospitalar com grade e 
colchão. Berço hospitalar com grade cabeceira e peseira em fórmica com cinta de 
aço inox e colchão. Grades laterais de abaixar em ambos os lados com corrediça 
cromada. Estrutura tubular com estrado articulado. Possibilita os movimentos 
fawler e trendelemburg comandados por duas manivelas escamoteáveis. 
Elevação de pernas através de cremalheira e rodízios giratórios de 3". 
Dimensões: comprimento externo: 1, 58 m; comprimento interno: 1, 50 m; 
largura externa: 0, 73cm; largura interna: 0,65cm; altura até a cabeceira: 1,15m; 
altura do chão ao estrado: 0,65cm; capacidade máxima: 90kg. Apresentar registro 
na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Chs128 1.599,00 1.599,00 
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26 20 UND 

Braçadeira para injeção 
Braçadeira para injeção: braçadeira para injeção braçadeira para injeção com 
altura regulável, mínimo de 0,85 m e máximo de 1,25 m, base de ferro fundido, 
coluna inferior em tubo redondo de 1¨de diâmetro x 1,25 mm de espessura de 
parede, pintura em esmalte com tratamento antiferruginoso, haste em tubo 
cromado de ¾¨ de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede, concha cromada 
com movimento regulável, base de ferro fundido. Apresentar registro na anvisa 
ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Chs218 83,00 1.660,00 

42 73 UND 

Escada dois degraus 
Com piso com borracha antiderrapante confeccionados em chapa de aço com 
pintura epóxi a pó com tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em pvc. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 
Garantia minima de 12 meses. 

Chs159-a 63,00 4.599,00 

45 36 UND 

Mesa para exame clinico adulto 
Descrição conforme edital 
Mesa para exame clínico. Estrutura em tubo de aço redondo de 31,75 x 1,2mm -
leito estofado revestido em courvim na cor preta, com cabeceira regulável através 
de cremalheira - pés com ponteiras. Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80m. Cor preta. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia 
minima de 12 meses. 

Chs193 346,00 12.456,00 

51 7 UND 

Carro para transporte de roupa limpa 
Carro para transporte de roupa limpa inox. Estrutura em chapa de aço inox nº20 
304-18. Possui três prateleiras. Para-choque de borracha em toda a sua volta. 
Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Garantia mínima de 12 meses 
Carro para transporte de roupa limpa inox. Estrutura em chapa de aço inox nº20 
304-18. Possui três prateleiras. Para-choque de borracha em toda a sua volta. 
Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Garantia mínima de 12 meses. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Chs150 1.785,00 12.495,00 

70 5 UNID 

Carro de urgência 
Carro de urgência
características gerais: fabricada em aço carbono com tratamento anti-corrosão e 
pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso. Quatro rodízios 4", sendo 
dois com freios; quatro gavetas com chaves e divisórias para medicamentos na 
primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de rotina e descartáveis; tampo 
para manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões 
aproximadas: altura: 1050mm; largura: 500mm; comprimento: 700 mm; peso 
aproximado: 40 quilos. Acompanhar: suporte para cilindro de oxigênio, cilindro 
de dois tamanho d  e válvula reguladora; suporte giratório para monitores e 
cardioversores; tábua acrílica para massagem cardíaca; suporte para soro com 
altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo aproximado de 2,5 mt tipo 
2p + t, com cabo destacável e fusível de proteção. O produto deverá ter os 
certificados de: boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento, 
ambos expedidos pela anvisa. O produto ofertado deverá em conformidade com 
o manual da anvisa. 
Características gerais: fabricada em aço carbono com tratamento anti-corrosão e 
pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso. Quatro rodízios 4", sendo 
dois com freios; quatro gavetas com chaves e divisórias para medicamentos na 
primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de rotina e descartáveis; tampo 
para manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões 
aproximadas: altura: 1050mm; largura: 500mm; comprimento: 700 mm; peso 
aproximado: 40 quilos. Acompanhar: suporte para cilindro de oxigênio, cilindro 
de dois tamanho d  e válvula reguladora; suporte giratório para monitores e 
cardioversores; tábua acrílica para massagem cardíaca; suporte para soro com 
altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo aproximado de 2,5 mt tipo 
2p + t, com cabo destacável e fusível de proteção. O produto deverá ter os 
certificados de: boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento, 
ambos expedidos pela anvisa. Garantia minima de 12 meses. 

Chs138 1.838,00 9.190,00 

TOTAL GERAL R$ 41.999,00 

J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 170/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

05 35 UND 

Armário vitrine 
Armário vitrine. Estrutura metálica, com fundo e teto em chapa de aço com 
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática à pó, com resina 
epóxi poliéster e polimerizada em estufa. Portas e laterais em vidro de 3,0 mm e 
quatro prateleiras em vidro de 4,0 mm de espessura. Fechaduras com chave. 
Dimensões: 0,63 x 0,42 x 1,68 m. Cor branca. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro.     Esta medida poderá variar 5% para mais ou 
menos. 

Ouro verde 841,05 29.436,75 

23 26 UND 

Termometro clinico, especificações conforme edital 
Características mínimas: para uso clínico axilar; visor amplo para facilitar a 
leitura; escala entre no mínimo 35°c a 44°c; precisão de 0,1º c; sinalização 
acústica automática; armazenagem do ultimo valor medido; desligamento 
automático; construído em material resistente; embalagem protetora individual; 
rotulagem de acordo com a legislação vigente com dados de 
identificação.apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

G tech 10,90 283,40 

50 6 UND 

Carro para transporte de material de limpeza 
Carro para transporte de material de limpeza, funcional; confeccionado em 
polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com capacidade mínima de 
90 litros. Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; com rodízios. 

Bralimpa 418,00 2.508,00 
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Garantia mínima de 12 meses. 
Carro para transporte de material de limpeza, funcional; confeccionado em 
polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com capacidade mínima de 
90 litros. Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; com rodízios. 
Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. 

57 3 UND 

Maca para obesos com grades removíveis e rodas com travas 
Maca para obesos com grades removíveis e rodas com travas. Carro maca para 
obeso com estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento 
com exclusiva pintura em epóxi pó, movimento cabeceira. Grades laterais em 
tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. Leito em estrutura 
tubular com tampos em chapa metálica. Pára-choque de proteção em pvc. Rodas 
aproximadamente 8" de diâmetro, totalmente em material plástico, com freios em 
diagonal. Dotada de suporte para soro em aço inoxidável e suporte para cilindro, 
capacidade de 250 a 300 kg 
Maca para obesos com grades removíveis e rodas com travas. Carro maca para 
obeso com estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento 
com exclusiva pintura em epóxi pó, movimento cabeceira. Grades laterais em 
tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. Leito em estrutura 
tubular com tampos em chapa metálica. Pára-choque de proteção em pvc. Rodas 
aproximadamente 8" de diâmetro, totalmente em material plástico, com freios em 
diagonal. Dotada de suporte para soro em aço inoxidável e suporte para cilindro, 
capacidade de 250 a 300 kg. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Ouro verde 1.175,90 3.527,70 

60 17 UND 

Mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira estrutura tubular em aço redondo, 01 
gaveta e 01 prateleira. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Acabamento com 
pintura eletrostática a pó. Dimensões: 0,40m largura x 0,40m comprimento x 
0,80m altura 

Mesa de cabeceira.  Estrutura tubular em aço redondo, 01 gaveta e 01 prateleira. 
Pés protegidos por ponteiras plásticas. Acabamento com pintura eletrostática a pó. 
Dimensões: 0,40m largura x 0,40m comprimento x 0,80m altura. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 
meses. 

Ouro verde 232,45 3.951,65 

63 30 CAIXA 

Caixa de instrumental cirúrgico para cateterismo vesical 
(01 cuba rim, 01 cuba redonda, 01 pinça cheron 24 cm) 
Caixa de instrumental cirúrgico para cateterismo vesical (01 cuba rim, cuba rim 
26x12x6cm confeccionado em aço inox primeira qualidade com registro no 
ministério da saúde., 01 cuba redonda, cuba redonda 8x5 cm confeccionado em 
aço inox, primeira qualidade com registro no ministério da saúde., 01 pinça 
cheron, pincas cheron 24 cm, confeccionada em aco inoxidavel) 

Abc 96,00 2.880,00 

64 40 CAIXA 

Caixa de instrumental cirúrgico para curativo 
(01 pinça kelly reta 16 cm, 01 pinça anatômica, 01 pinça dente-de-rato todas 14 
cm) 
Caixa de instrumental cirúrgico para curativo 
caixa de instrumental cirúrgico para curativo (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 pinça 
anatômica, 01 pinça dente-de-rato todas 14 cm) 

Abc 42,20 1.688,00 

83 5 UNID 

Refletor parabólico de luz fria (foco) 
Refletor parabólico de luz fria (foco)
refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, coluna receptora da haste 
em tubos 7/8" x 0,9mm pintados, haste em tubos ¾". Parte superior flexível 
cromada. Cúpula pintada. Alimentação 110/220v para lâmpada comum. Não 
acompanha lâmpada. Altura mínima: 1,23m e altura máxima: 1,60m. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.     Garantia mínima de 12 
meses. 
Refletor parabólico de luz fria (foco)
refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, coluna receptora da haste 
em tubos 7/8" x 0,9mm pintados, haste em tubos ¾". Parte superior flexível 
cromada. Cúpula pintada. Alimentação 110/220v para lâmpada comum. Não 
acompanha lâmpada. Altura mínima: 1,23m e altura máxima: 1,60m. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.     Garantia mínima de 12 
meses. 

Medpej 563,90 2.819,50 

TOTAL GERAL R$ 47.095,00 

K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.971.041/0001-03, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 171/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

18 1 UND 

Carro para transporte de cadaver 
Carro para transporte de cadáver: leito confeccionado em chapa de aço inox, 
possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos. Base em tubo de aço-
carbono esmaltado, providos de rodízios de 8", sendo 2 com freios (na posição 
diagonal). Cobertura removível confeccionada em aluminio. Dimensões 
aproximadas do leito: 190 x 55 x 80 m comp x larg x altura. Garantia mínima de 
1 ano. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Lider Balanças 2.200,00 2.200,00 
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34 19 UND 

Balança antropométrica adulto. Balança eletrônica para uso adulto com 
estadiômetro. Capacidade em até 150 kg. Divisão: no mínimo 50 g. Plataforma 
aproximadamente 40 por 40 cm. Régua antropométrica em alumínio anodizado, 
medindo até 2 m com graduação de 0,5 cm e cabeçote em plástico abs injetável. 
Estrutura em chapa de aço carbono 1020. Base com tapete emborrachado 
antiderrapante. Bivolt: 110/220v. Pés de borracha sintética fixos com altura 
regulável. Garantia mínima de 12 meses.  Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. 

Balança antropométrica adulto
balança eletrônica para uso adulto com estadiômetro. Capacidade em até 150 kg. 
Divisão: no mínimo 50 g. Plataforma aproximadamente 40 por 40 cm. Régua 
antropométrica em alumínio anodizado, medindo até 2 m com graduação de 0,5 
cm e cabeçote em plástico abs injetável. Estrutura em chapa de aço carbono 
1020. Base com tapete emborrachado antiderrapante. Bivolt: 110/220v. Pés de 
borracha sintética fixos com altura regulável.apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses 

Lider Balanças 900,00 17.100,00 

49 6 UND 

Carro de transporte de material 
Carro de transporte de material
construído em chapa de aço com pintura, com duas portas laterais e prateleira 
interna, rodas de 3", e para-choque de borracha. Dimensões aproximadas de: 
1,00 x 0,60 x 0,80m. Garantia mínima de 12 meses. 
Construído em chapa de aço com pintura, com duas portas laterais e prateleira 
interna, rodas de 3", e para-choque de borracha. Dimensões aproximadas de: 
1,00 x 0,60 x 0,80m. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

Lider Balanças 980,00 5.880,00 

TOTAL GERAL R$ 25.180,00 

MORIMED COMERCIAL EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.499.522/0001-73, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 172/2018.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

33 1 UND 

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. 

Garantia mínima 12 meses. 

Protecni 1.150,00 1.150,00 

35 75 UNID 

Suporte para soro com rodízios cromados e com 4 ganchos,suporte de altura 
regulável. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Suporte para soro com rodízios cromados e com 4 ganchos,suporte de altura 
regulável. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Metal Solution 101,50 7.612,50 

43 12 UND 

Otoscópio . 
Otoscópio com cabo de aço inoxidável para duas pilhas médias comum, 
cabeçote para espéculo com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e 
encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 4 
espéculos com encaixe de metal cromado, reutilizável e em diferentes calibres, 
embalado em estojo reforçado. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro 
Otoscópio com cabo de aço inoxidável para duas pilhas médias comum, 
cabeçote para espéculo com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e 
encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 4 
espéculos com encaixe de metal cromado, reutilizável e em diferentes calibres, 
embalado em estojo reforçado. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 

Riester 230,00 2.760,00 

56 21 UND 

Régua tripla de gases 
Régua de gases de parede. Características técnicas mínimas: deve ser construído 
em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem;  deve possuir pintura 
eletrostática; os pontos de gases devem ser fabricados em metais não ferrosos;  a 
régua deve conter: 01 (um) ponto de oxigênio; 01 (um) ponto de ar comprimido; 
apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia 
mínima 12 meses. 

Protec 529,00 11.109,00 

84 22 UNID 

Balança antropométrica pediátrica 
Balança antropométrica pediátrica
cobertura em abs. Capacidade em máxima: 15kg; divisões de 5g. Concha 
anatômica em polipropileno com aproximadamente 500 x 300 mm injetada com 
tratamento anti germes. Pés reguláveis. Função tara, até 15 kg. Display com 6 
dígitos. Chave seletora de tensão de 110/220v. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses. 

Balmak 499,00 10.978,00 

88 2 UNID 

Cilindro de oxigênio portátil pequeno com válvula 
Cilindro de oxigênio portátil pequeno com válvula, 02 fluxômetros e 02 
umidificadores 
Cilindro de oxigênio portátil pequeno com válvula, 02 fluxômetros e 02 
umidificadores 

Gaswide 1.005,00 2.010,00 
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93 20 CONJU 

Conjunto para nebulização contínua contendo máscara, prolongamento, 
umidificador, fluxômetro, máscara com reservatório alto fluxo, venturi. 
Conjunto para nebulização contínua contendo máscara, prolongamento, 
umidificador, fluxômetro, máscara com reservatório alto fluxo, 
venturi.nebulizador - conjunto de equipamentos utilizado para nebulização 
continua em o2. Com um macronebulizador; frasco em plástico; uma traqueia 
corrugada, tamanho no mínimo de 110cm, uso adulto e pediátrico; alimentação 
elétrica: 110/220 v - 60 hz. Apresentar registro na anvisa ou certificado de 
isenção de registro. 

Dorja 1.279,00 25.580,00 

TOTAL GERAL R$ 61.199,50 

PESENTI & PELAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.776.642/0001-02, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 173/2018.

Item Qnt Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

54 10 UND 

Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal 
Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e neonatal. Oxímetro de 
pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com display gráfico e 
princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. 
Especificações técnicas mínimas: sensores reutilizáveis: y para pacientes 
pediátricos e neonatais (sensor adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 
40kg); e sensor de dedo para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); 
curvas: pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e 
tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 100 %, 
resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100 %); 
frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: 1 %; tempo 
de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; alça lateral para 
transporte; evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de acordo com 
variação da saturação; alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto 
automatico quanto manual pelo operador para todos osparâmetros; alimentação: 
entrada 110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 
hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas); 
acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y originais, com cabo, para uso 
pediátrico e neonatal, conforme especificações supracitadas, 02 sensores de dedo 
originais, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos, conforme 
especificação supracitada. Manuais: 01 cópia do manual de operação (por 
aparelho). Certificado de atendimento a norma nbr iec 601. Registro no ministério 
da saúde 
Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e neonatal. Oxímetro de 
pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com display gráfico e 
princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. 
Especificações técnicas mínimas: sensores reutilizáveis: y para pacientes 
pediátricos e neonatais (sensor adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 
40kg); e sensor de dedo para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); 
curvas: pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e 
tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 100 %, 
resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100 %); 
frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: 1 %; tempo 
de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; alça lateral para 
transporte; evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de acordo com
variação da saturação; alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto 
automatico quanto manual pelo operador para todos osparâmetros; alimentação: 
entrada 110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 
hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas); 
acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y originais, com cabo, para uso 
pediátrico e neonatal, conforme especificações supracitadas, 02 sensores de dedo 
originais, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos, conforme 
especificação supracitada. Manuais: 01 cópia do manual de operação (por 
aparelho). Certificado de atendimento a norma nbr iec 601. Registro no ministério 
da saúde 

General 
Meditech 

1.395,00 13.950,00 

118 6 UNID 

Monitor cardíaco 3 parâmetros ( pni, ecg e oximetria) 
Monitor cardíaco 3 parâmetros ( pni, ecg e oximetria)
monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor 
multiparamétrico com os parâmetros de ecg, respiração, temperatura, pni e spo2 
pré configurados.  O produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida.  Pelo 
menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências gráficas e tabulares de no 
mínimo 24 horas.  O equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg;  possuir 
alça para transporte;  alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos 
(limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais 
(sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros).  Funcionamento em rede 
elétrica 110/220v bivolt.  Alimentação à bateria por no mínimo de 180 minutos 
incorporada ao aparelho ou acoplada com carregamento interno ao equipamento. 
Software de interface na língua portuguesa.  Manual do usuário em língua 
portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi 
eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo.  Registro na anvisa, certificado 
de inmetro atendendo as exigências nbr iec 60601-1-2.
Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1.ecg-  número de derivações: 7 
derivações;  faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 cabo de ecg 
5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso exclusivo neonatal (cabo 
tronco mais rabichos).
2.respiração-  método bioimpedância (ou impedância) torácica;  faixa de 
frequência respiratória de, pelo menos, 0 a 155 rpm;  com visualização da onda de 
respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia, em pacientes 
adultos/pediátricos/neonatais.  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr 
(limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário.
3.temperatura cutânea:  deve possuir 02 (dois) canais de temperatura;  com faixa 
de medida de 0º a 45ºc; acessórios: 2 unidades de sensor cutâneo. Alarmes visuais 
e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e 
mínimos); 
4. Pressão não invasiva -  método oscilométrico com capacidade para medição 
manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com faixa de medida 
entre pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis pelo operador. 
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador 
(limites máximos e mínimos);  intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 

General 
Meditech 

6.999,00 41.994,00 
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horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso adulto, 1 unidade de mangueira 
uso pediátrico, 1 unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os 
manguitos devem ser isentos de látex em material fácil de lavar  e em velcro).
5.  Oximetria - visualização da curva pletismográfica;  indicação numérica dos 
valores de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma das 
seguintes tecnologias de medição de oximetria: masimo set, nellcor oximax, ge-
ohmeda ou fast-spo2 (philips).  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de 
spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; acessórios: 
cada monitor deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para 
uso adulto e um para uso pediátrico. Deverá também acompanhar o pré-cabo para 
uso em sensores quando for o caso. Os sensores devem ser originais do fabricante 
de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou 
"compatíveis". Exigências:  1 manual operacional em português. Garantia de 1 
(um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação;  deverá ser fornecido 
sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição 
que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória do 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.  Assistência técnica no 
estado do paraná com tempo de atendimento de até 24 horas (1 dia) após envio do 
chamado técnico. Certificações:  certificações de registro no mistério da saúde: 
certificações abnt nbr- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar 
junto a proposta certificados definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para 
monitor não sendo validos protocolos ou declarações. 
Monitor cardíaco 3 parâmetros ( pni, ecg e oximetria)
monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor 
multiparamétrico com os parâmetros de ecg, respiração, temperatura, pni e spo2 
pré configurados.  O produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida.  Pelo 
menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências gráficas e tabulares de no 
mínimo 24 horas.  O equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg;  possuir 
alça para transporte;  alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos 
(limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais 
(sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros).  Funcionamento em rede 
elétrica 110/220v bivolt.  Alimentação à bateria por no mínimo de 180 minutos 
incorporada ao aparelho ou acoplada com carregamento interno ao equipamento. 
Software de interface na língua portuguesa.  Manual do usuário em língua 
portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi 
eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo.  Registro na anvisa, certificado 
de inmetro atendendo as exigências nbr iec 60601-1-2.
Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1.ecg-  número de derivações: 7 
derivações;  faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 cabo de ecg 
5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso exclusivo neonatal (cabo 
tronco mais rabichos).
2.respiração-  método bioimpedância (ou impedância) torácica;  faixa de 
frequência respiratória de, pelo menos, 0 a 155 rpm;  com visualização da onda de 
respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia, em pacientes 
adultos/pediátricos/neonatais.  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr 
(limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário.
3.temperatura cutânea:  deve possuir 02 (dois) canais de temperatura;  com faixa 
de medida de 0º a 45ºc; acessórios: 2 unidades de sensor cutâneo. Alarmes visuais 
e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e 
mínimos); 
4. Pressão não invasiva -  método oscilométrico com capacidade para medição 
manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com faixa de medida 
entre pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis pelo operador. 
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador 
(limites máximos e mínimos);  intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 
horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso adulto, 1 unidade de mangueira 
uso pediátrico, 1 unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os 
manguitos devem ser isentos de látex em material fácil de lavar  e em velcro).
5.  Oximetria - visualização da curva pletismográfica;  indicação numérica dos 
valores de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma das 
seguintes tecnologias de medição de oximetria: masimo set, nellcor oximax, ge-
ohmeda ou fast-spo2 (philips).  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de 
spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; acessórios: 
cada monitor deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para 
uso adulto e um para uso pediátrico. Deverá também acompanhar o pré-cabo para 
uso em sensores quando for o caso. Os sensores devem ser originais do fabricante 
de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou 
"compatíveis". Exigências:  1 manual operacional em português. Garantia de 1 
(um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação;  deverá ser fornecido 
sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição 
que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória do 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.  Assistência técnica no 
estado do paraná com tempo de atendimento de até 24 horas (1 dia) após envio do 
chamado técnico. Certificações:  certificações de registro no mistério da saúde: 
certificações abnt nbr- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar 
junto a proposta certificados definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para 
monitor não sendo validos protocolos ou declarações. 
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119 3 UNID 

Monitor cardíaco 3 parâmetros ( pni, ecg e oximetria) 
Monitor cardíaco 3 parâmetros ( pni, ecg e oximetria)
monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor 
multiparamétrico com os parâmetros de ecg, respiração, temperatura, pni e spo2 
pré configurados.  O produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida.  Pelo 
menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências gráficas e tabulares de no 
mínimo 24 horas.  O equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg;  possuir 
alça para transporte;  alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos 
(limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais 
(sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros).  Funcionamento em rede 
elétrica 110/220v bivolt.  Alimentação à bateria por no mínimo de 180 minutos 
incorporada ao aparelho ou acoplada com carregamento interno ao equipamento. 
Software de interface na língua portuguesa.  Manual do usuário em língua 
portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi 
eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo.  Registro na anvisa, certificado 
de inmetro atendendo as exigências nbr iec 60601-1-2.
Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1.ecg-  número de derivações: 7 
derivações;  faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 cabo de ecg 
5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso exclusivo neonatal (cabo 
tronco mais rabichos).
2.respiração-  método bioimpedância (ou impedância) torácica;  faixa de 
frequência respiratória de, pelo menos, 0 a 155 rpm;  com visualização da onda de 
respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia, em pacientes 
adultos/pediátricos/neonatais.  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr 
(limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário.
3.temperatura cutânea:  deve possuir 02 (dois) canais de temperatura;  com faixa 
de medida de 0º a 45ºc; acessórios: 2 unidades de sensor cutâneo. Alarmes visuais 
e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e 
mínimos); 
4. Pressão não invasiva -  método oscilométrico com capacidade para medição 
manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com faixa de medida 
entre pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis pelo operador. 
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador 
(limites máximos e mínimos);  intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 
horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso adulto, 1 unidade de mangueira 
uso pediátrico, 1 unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os 
manguitos devem ser isentos de látex em material fácil de lavar  e em velcro).
5.  Oximetria - visualização da curva pletismográfica;  indicação numérica dos 
valores de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma das 
seguintes tecnologias de medição de oximetria: masimo set, nellcor oximax, ge-
ohmeda ou fast-spo2 (philips).  Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de 
spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; acessórios: 
cada monitor deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para 
uso adulto e um para uso pediátrico. Deverá também acompanhar o pré-cabo para 
uso em sensores quando for o caso. Os sensores devem ser originais do fabricante 
de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou 
"compatíveis". Exigências:  1 manual operacional em português. Garantia de 1 
(um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação;  deverá ser fornecido 
sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição 
que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória do 
registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.  Assistência técnica no 
estado do paraná com tempo de atendimento de até 24 horas (1 dia) após envio do 
chamado técnico. Certificações:  certificações de registro no mistério da saúde: 
certificações abnt nbr- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar 
junto a proposta certificados definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para 
monitor não sendo validos protocolos ou declarações. 

General 
Meditech 

6.999,00 20.997,00 

TOTAL GERAL R$ 76.941,00 

PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 174/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 

R$ 

03 25 UND 

Mesa escritório em l tampo l 
Mesa de escritório em l. Tampo em "l" com formato ergonômico e cantos 
arredondados, confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 18mm de 
espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado 
(bp), totalizando no mínimo 1180 x 1180mm de comprimento e 320mm de 
profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais com perfil de pvc tipo "t" ou 
similar. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento 
respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. 
Painel frontal com medida de no mínimo 1240x340mm, confeccionado em mdp 
ou mdf com no mínimo 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em 
laminado melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita 
de borda em pvc com espessura de 0,5mm ou similar, fixada pelo sistema hot-
melt. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a 
tonalidade de cor do laminado melamínico. 
Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "i" ou similar que atenda a mesma 
resistência, constituída por 01 tubo horizontal superior e 02 colunas verticais no 
tubo retangular com a medida de no mínimo 20x30mm chapa 20 (0,90mm) de 
espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 (0,60mm), fixada ás 
colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno fixado por meio de 
solda mig (metal inerte gás), formando calha para passagem de fiação. Base 
inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato curvo, apoio para sapatas 
em ferro chato ¾ x 1/8 dobrado em "u" e soldado a base, ponteira 20x30mm 
interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base 
inferior. Fixação do tampo a estrutura feitas através de parafusos auto 
atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem à base de 
imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor alumínio (epóxi), 
com camada protetora de verniz para melhor proteção da pintura e feito de 
metalização. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, 
polimerizada em estufa a 220°c, com espessura mínima de camada de 40 
mícrons. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. 
Medidas aproximadas (em milímetros): largura - 1180 x 1180/ profundidade -
620 / altura - 750. Obs.: esta medida poderá variar 5% para mais ou menos. 

Primax  328,00 8.200,00 
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74 55 UNID 

Lixeira para detritos com pedal 60 l 
Lixeira p/ detritos com pedal 60 l
cesto plástico com tampa e pedal plástico
cor: branco
capacidade: 60 litros
medidas: 69cm altura x 44cm largura x 40cm profundidade
material: plástico polipropileno 
Lixeira p/ detritos com pedal 60 l
cesto plástico com tampa e pedal plástico
cor: branco
capacidade: 60 litros
medidas: 69cm altura x 44cm largura x 40cm profundidade. Material: plástico 
polipropileno. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Arqplast 158,00 8.690,00 

TOTAL GERAL R$ 16.890,00 

PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.889.336/0001-45, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 175/2018.

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

07 8 UND 

Bomba de infusao. Bomba de infusão para seringa equipamento médico 
destinado a infusão controlada de líquidos administrados ao paciente por meio 
de ação simples de uma ou mais seringas. Características gerais: sistema 
totalmente microprocessado ou microcontrolado. Cálculo automático de taxa de 
infusão por volume da droga e tempo de infusão. Taxa de infusão variável de 
acordo com o tamanho da seringa em uso, sendo 0,1 ¿ 150 ml/h no mínimo. 
Referência seringa de 10ml. Precisão mínima da taxa de fluxo: + 3%. Função 
kvo. Ajuste da pressão de oclusão. Painel frontal em policarbonato (ou similar) 
contra penetração de líquidos com teclas do tipo membrana de toque suave para 
ajustes dos parâmetros e alarmes. Sistema de alarmes áudio visuais. Seringas 
compatíveis com tamanhos de 10, 20, 30, 50/60, ml. Bateria recarregável para 
pelo menos 4 (quatro) horas de uso contínuo. Características elétricas: tensão de 
alimentação: 127/220 vac ou sistema bivolt automático de tensão (carregador). 
Freqüência de alimentação: 60 hz (carregador). Tipo de cabo de rede: deve 
seguir a norma abnt nbr 14136:2002. Acessórios: fornecimento de todos os 
cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia 
minima de 12 meses. 

Samtronic 4.550,00 36.400,00 

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 N° 176/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$
06 5 UND Afastador farabeuf, confeccionado em aco inoxidavel, dimensoes 14 x 13 cm ABC 10,50 52,50 

09 5 UND 

Cabo de bisturi 4. Cabo de bisturi n 4. Para lâminas nº 18 a 36; material: 
produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420;tamanho: 13,5 cm. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia 
minima de 12 meses. 

ABC 7,25 36,25 

19 16 UND 

Cadeira de rodas, especificações conforme edital 
Cadeira de rodas dobráveis: cadeira de rodas construída em liga de alumínio 
aeronáutico características e dimensões mínimas: - rolamentos blindados nas 
quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; - eixos reforçados de aço; -
pintura epóxi; - estofamento em nylon acolchoado, com tensionamento de 
assento, fixado sem parafusos; - estrutura dobrável em x com barras hexagonais 
para maior resistência e estabilidade com sistema de fechamento com 
articuladores; - almofada de 05cm de espessura em espuma de alta densidade 
incorporada ao assento; - rodas traseiras de 24 infláveis e raiadas; - rodas 
dianteiras de 06 maciças, com garfo de alumínio; - aros de impulso em alumínio 
com pitura epóxi; - sistema de desmontagem rápida 'quick release? Nas rodas 
traseiras; - freios bilaterais; - protetores laterais de roupa incorporados aos 
apoios de braços; - apoios de braços escamoteáveis; - apoio de pés fixo com 
ajuste de altura; - capacidade de peso até 12kg; - mancal que permite regulagem 
de altura, mudança do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização das 
rodas traseiras, em até 06 posições; - cáster das rodas dianteiras com ajuste de 
ângulo para mantê-lo sempre na perpendicular em relação ao piso (ajuste 
necessário sempre que houver alteração no mancal das rodas traseiras). 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

CDS 1.155,00 18.480,00 

20 5 UND 

Caixa básica de instrumental cirurgico, especificações conforme edital 
Caixa básica de instrumental cirúrgico: 1 caixa de inox 26x12x06 cm
caixa básica de instrumental cirúrgico: 1 caixa de inox 26x12x06 cm, contendo: 
1 cabo de bisturi nº 4, 10 lâmina de bisturi para cabo nº04, 1 par de afastador 
farabeuf, 1 pinça anatômica com dente de rato 16 cm, 1 pinça anatômica com 
serrilha 16 cm, 4 pinça backaus 13 cm, 2 pinça allis 15 cm, 1 pinça para 
antissepsia foester, 2 pinça halsted mosquito reta 12 cm, 2 pinça halsted 
mosquito curva 12 cm, 2 pinça kelly reta 16 cm, 2 pinça kelly curva 16 cm, 1 
pinça rochester reta 18 cm, 1 pinça rochester curva 18 cm, 2 pinça kocher reta 
16 cm, 2 pinça kocher curva 16 cm, 1 tesoura cirurgica romba/romba/reta 15 
cm, 1 tesoura cirurgica fina/fina/reta 15 cm, 1 tesoura cirurgica 
romba/fina/curva 15 cm,  - 1 tesoura spencer para retirada pontos 9 cm reta. 
Fabricada em aço inox. - 1  porta agulha mayo hegar 16cm, confeccionado em 
aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, 
constando externamente os dados de identificação e procedência. Fabricação 
nacional com registro no ministério da saúde. 

ABC 685,00 3.425,00 

65 5 UNID 

Foco portatil, especificacoes conforme edital 
Foco portátil luz fria. Foco clínico com luz fria halógena, ¿ movimentos de 
articulação do braço, com afastamento de 1,90m e aproximação de 1,35 m da 
cúpula em relação a superfície e movimentação de 170º para a direita e esquerda 
em relação a posição normal. Movimento da articulação de rotação, horário e 
anti-horário de 180º em relação a posição normal. Articulação da cúpula com 
movimento de inclinação de 45º e 95º em relação a posição normal. Parafuso de 
ajuste da cúpula, para manter a posição desejada em caso de desgaste das peças. 
Classe de enquadramento (anvisa): baixo risco. Proteção contra choque elétrico: 

MEDPEJ 5.110,00 25.550,00 
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classe i. Proteção contra penetração nociva de água. Intensidade média de 
iluminação: 20000 lux a 30000,  60 cm de distancia. Lâmpada halógena 20v. 
Diâmetro do campo de iluminação: 100 mm filtro térmico. Bateria recarregável 
12v 7ah. Devem acompanhar 03 lâmpadas. Apresentar registro na anvisa ou 
certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

67 7 UNID 

Cadeira de rodas para obeso 

Cadeiras de rodas dobráveis para obesos
cadeira de rodas para cadeirantes obesos até 250kg estrutura em aço carbono, 
pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°c; dobrável em x duplo; 
barra extra de sustentação; encosto estofado em poliéster; assento com almofada 
de 05cm em poliéster removível; apoio de braços em poliuretano, removível, 
com protetor de roupas; apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura; 
faixa de apoio para pernas; rodas traseiras de 24? Com eixos reforçados, com 
rolamentos e pneus infláveis; rodas dianteiras de 06? Com pneus maciços e 
rolamentos no eixo vertical e horizontal; freios bilaterais. Apresentar registro na 
anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses. 

JAGUARIBE 2.970,00 20.790,00 

85 40 CAIXA 

Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos 
Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos (01 pinça adson com 
serrilha ou pinça anatômica 14 cm, tesoura spencer ou tesoura íris 12 cm) 
Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos. Caixa de instrumental 
cirúrgico para retirada de pontos (01 pinça adson com serrilha ou pinça 
anatômica 14 cm, tesoura spencer ou tesoura íris 12 cm) 

ABC 33,00 1.320,00 

86 40 CAIXA 

Caixa de instrumental cirúrgico para sutura 
Caixa de instrumental cirúrgico para sutura (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 kelly 
curva 16 cm, 01 porta-agulha 14 cm, 01 tesoura mayo 15 cm, 01 pinça 
anatômica 14 cm, 01 pinça dente-de-rato 14 cm, 01 cuba rim ou redonda) 
Caixa de instrumental cirúrgico para sutura 
caixa de instrumental cirúrgico para sutura (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 kelly 
curva 16 cm, 01 porta-agulha 14 cm, 01 tesoura mayo 15 cm, 01 pinça 
anatômica 14 cm, 01 pinça dente-de-rato 14 cm, 01 cuba rim ou redonda) 

PROTEC 122,90 4.916,00 

94 6 UNID 

Detector de batimentos cardíacos fetais 
Detector de batimentos cardíacos fetais
detector de batimentos cardíacos fetais
possuir frequência do ultrassom de 2,25 nhz + ou -10%. O equipamento deve 
possuir indicação digital dos parâmetros monitorados. Com faixa de medida do 
bcf de 50 a 200 batimentos por minuto. Equipamento para funcionamento na 
rede elétrica de 127/220 vac + ou - 10%. Peso máximo de 4,0 kg. Possuir 
controles/comandos tipo tecla. Deve acompanhar transdutores de bcf e 
multifocal. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.     
Garantia mínima de 12meses. 
Detector de batimentos cardíacos fetais
possuir frequência do ultrassom de 2,25 nhz + ou -10%. O equipamento deve 
possuir indicação digital dos parâmetros monitorados. Com faixa de medida do 
bcf de 50 a 200 batimentos por minuto. Equipamento para funcionamento na 
rede elétrica de 127/220 vac + ou - 10%. Peso máximo de 4,0 kg. Possuir 
controles/comandos tipo tecla. Deve acompanhar transdutores de bcf e 
multifocal. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.     
Garantia mínima de 12meses. 

MEDPEJ 610,00 3.660,00 

104 129 UNID 

Pinça anatômica c/ serrilha 16cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
 embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 

ABC 9,20 1.186,80 

105 89 UNID 

Pinça anatômica dente de rato 16cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
 embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 

ABC 10,40 925,60 

106 24 UNID 

Pinça backaus 13cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 

ABC 20,10 482,40 

108 14 UNID 

Pinça halsted mosquito curva 12cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 16,40 229,60 

109 14 UNID 

Pinça halsted mosquito reta 12cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 16,15 226,10 

110 54 UNID 

Pinça kelly curva 16cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 22,20 1.198,80 

111 94 UNID 

Pinça kelly reta 16 cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 

ABC 22,20 2.086,80 

112 14 UNID 

Pinça kocher curva 16cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
 embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 

ABC 26,60 372,40 

113 14 UNID 

Pinça kocher reta 16cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 26,70 373,80 

114 9 UNID 

Pinça p/ antissepsia foester
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 34,20 307,80 
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115 9 UNID 

Pinça rochester curva 18cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 31,20 280,80 

116 9 UNID 

Pinça rochester reta 18cm
produto confeccionado aço inoxidável aisi 420
embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade; 
Garantia mínima 12 meses. 

ABC 31,20 280,80 

117 49 UNID 
Porta agulha mayo hegar 16cm. Tamanho: 16cm;  embalagem plástica 
individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;  
produto confeccionado em aço inoxidável; com serrilha. 

ABC 22,00 1.078,00 

TOTAL GERAL R$ 87.259,45 

V. S. COSTA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.286.960/0001-83, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 177/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ Valor Total R$

61 2 UNID 

Eletrocardiografo 
Equipamento utilizado para detectar o sinal elétrico que está associado à 
atividade cardíaca e produzir o eletrocardiograma que é o registro gráfico deste 
sinal. O equipamento deve ser portátil. Deve ser multicanal. Possibilitar a 
aquisição de 12 derivações simultâneas. Possuir tela de cristal liquido (lcd) de, 
pelo menos, 4". O equipamento não deve pesar mais que 3,0kg. O equipamento 
deve possuir software na língua portuguesa para programação (configuração) e 
mensagens de alarmes. Deve ser capaz de efetuar o registro (eletrocardiograma) 
em papel tamanho a4 ou carta através de impressora integrada (interna) ao 
equipamento. Possuir memória capaz de armazenar pelo menos 40 exames. 
Possuir, pelo menos, as velocidades de 5, 25 e 50 mm/s. O equipamento deve ser 
capaz de identificar sinal de marcapasso. O equipamento deve possibilitar inserir 
dados do paciente, pelo menos, nome, idade, sexo, peso e altura. Estes dados 
devem ser impressos no exame (eletrocardiograma). Possuir mudança de 
derivações de forma automática e manual. Possuir variação de sensibilidade no 
mínimo para 2,5; 5; 10 e 20 mm/mv ou n/4; n/2; n e 2n. Possuir correção 
automática de linha de base. Possuir filtro digital para ruídos e tremor muscular. 
O equipamento deve ter a capacidade de realizar cópia do último exame 
efetuado, esta opção deve ser padrão (automática), ou seja, não deve ser 
dependente de configuração prévia do usuário para cada exame. Possuir, no 
mínimo 2 modos de operação para obtenção do sinal de ecg, do tipo: automático 
e ritmo. Possuir tensão de alimentação do tipo bivolt automático. Possuir 
frequência de alimentação de 50/60 hz. Deve operar com bateria interna 
recarregável com pelo menos 120 minutos de duração para realizar exames e 
possuir capacidade imprimir pelo menos 30 exames de ecg durante este período. 
Possuir entrada do paciente com isolamento elétrico. Possuir proteção contra 
descarga de desfibrilador. Possuir indicador de alimentação na rede elétrica e 
bateria. Acessórios que devem acompanhar cada equipamento: 
01 cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). 01 bateria recarregável. 
01 carro móvel para transporte do equipamento. 01 cabo de paciente de 10 vias 
original do fabricante. 01 kit (pacote) de papel. 06 eletrodos precordiais 
reutilizáveis, com parte metálica em material não oxidável. 04 eletrodos tipo 
clips com parte metálica em material não oxidável. 01 frasco de gel. E todos os 
demais acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento. 
Aparelho eletrocardiógrafo
eletrocardiografo 
equipamento utilizado para detectar o sinal elétrico que está associado à 
atividade cardíaca e produzir o eletrocardiograma que é o registro gráfico deste 
sinal. O equipamento deve ser portátil. Deve ser multicanal. Possibilitar a 
aquisição de 12 derivações simultâneas. Possuir tela de cristal liquido (lcd) de, 
pelo menos, 4". O equipamento não deve pesar mais que 3,0kg. O equipamento 
deve possuir software na língua portuguesa para programação (configuração) e 
mensagens de alarmes. Deve ser capaz de efetuar o registro (eletrocardiograma) 
em papel tamanho a4 ou carta através de impressora integrada (interna) ao 
equipamento. Possuir memória capaz de armazenar pelo menos 40 exames. 
Possuir, pelo menos, as velocidades de 5, 25 e 50 mm/s. O equipamento deve ser 
capaz de identificar sinal de marcapasso. O equipamento deve possibilitar inserir 
dados do paciente, pelo menos, nome, idade, sexo, peso e altura. Estes dados 
devem ser impressos no exame (eletrocardiograma). Possuir mudança de 
derivações de forma automática e manual. Possuir variação de sensibilidade no 
mínimo para 2,5; 5; 10 e 20 mm/mv ou n/4; n/2; n e 2n. Possuir correção 
automática de linha de base. Possuir filtro digital para ruídos e tremor muscular. 
O equipamento deve ter a capacidade de realizar cópia do último exame 
efetuado, esta opção deve ser padrão (automática), ou seja, não deve ser 
dependente de configuração prévia do usuário para cada exame. Possuir, no 
mínimo 2 modos de operação para obtenção do sinal de ecg, do tipo: automático 
e ritmo. Possuir tensão de alimentação do tipo bivolt automático. Possuir 
frequência de alimentação de 50/60 hz. Deve operar com bateria interna 
recarregável com pelo menos 120 minutos de duração para realizar exames e 
possuir capacidade imprimir pelo menos 30 exames de ecg durante este período. 
Possuir entrada do paciente com isolamento elétrico. Possuir proteção contra 
descarga de desfibrilador. Possuir indicador de alimentação na rede elétrica e 
bateria.  
Acessórios que devem acompanhar cada equipamento: 
01 cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). 01 bateria recarregável. 
01 carro móvel para transporte do equipamento. 01 cabo de paciente de 10 vias 
original do fabricante. 01 kit (pacote) de papel. 06 eletrodos precordiais 
reutilizáveis, com parte metálica em material não oxidável. 04 eletrodos tipo 
clips com parte metálica em material não oxidável. 01 frasco de gel. E todos os 
demais acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. 

Bionet 8.999,00 17.998,00 
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79 8 UNID 

Aspirador portátil de secreções 
Aspirador portátil de secreções
funcionamento contínuo e silencioso e com indicação para aspiração cirúrgica 
com motor blindado de 1/3hp com relé térmico de proteção. Fluxo respiratório 
regulável de 0 a 27 pol/hg. Possuir manômetro de vácuo (vacuômetro) com 
escala de 0 a 30 pol/hg. Com circuito primário (aspiração/compreensão) dotado 
de filtro de carvão ativo para eliminação de impurezas e odores. Frasco coletor 
de vidro, raduado e com capacidade para 5.000 ml, dotado de duplo sistema de 
segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema antitransbordamento tipo 
boia e frasco de segurança com capacidade para 250 ml, com carenagem 
confeccionada em fiberglass com acabamento em gel-coat isoftálico, montado 
sobre rodízios e com haste para transporte. Voltagem de 110v ou 220v com 
ciclos de 50/60 hz. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. Garantia mínima de 12 meses. 
Aspirador portátil de secreções. 
Funcionamento contínuo e silencioso e com indicação para aspiração cirúrgica 
com motor blindado de 1/3hp com relé térmico de proteção. Fluxo respiratório 
regulável de 0 a 27 pol/hg. Possuir manômetro de vácuo (vacuômetro) com 
escala de 0 a 30 pol/hg. Com circuito primário (aspiração/compreensão) dotado 
de filtro de carvão ativo para eliminação de impurezas e odores. Frasco coletor 
de vidro, raduado e com capacidade para 5.000 ml, dotado de duplo sistema de 
segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema antitransbordamento tipo 
boia e frasco de segurança com capacidade para 250 ml, com carenagem 
confeccionada em fiberglass com acabamento em gel-coat isoftálico, montado 
sobre rodízios e com haste para transporte. Voltagem de 110v ou 220v com 
ciclos de 50/60 hz. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de 
registro. Garantia mínima de 12 meses. 

Olidef 2.315,00 18.520,00 

TOTAL GERAL R$ 36.518,00 

VITTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
09.174.668/0001-20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 178/2018. 

Item Qnt Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$
Valor Total 

R$ 

15 26 UND 

Colchão solteiro, espuma d - 33, especificações conforme edital 
Colchão espuma densidade d33 - 78 cm
colchão de solteiro espuma 100% poliuretano, com selo de qualidade pró-
espuma e abtfc tecido deforração matelassê 100% algodão com tratamento 
antiácaro, anti-mofo e antialérgico dimensão: 88 x 1,88 cm. Altura: 18 cm. 
Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Vittaflex  199,00 5.174,00 

41 18 UNID 

Travesseiro em espuma com revestido em courvin, dimensão aproximadas: 60 x 
40 cm. 

Travesseiro hospitalar confeccionado em espuma de
poliuretano,com revestimento em napa, corcinza. Tamanho 60x40cm 

Vittaflex 29,90 538,20 

71 8 UNID 

Colchonete plastificado 
Colchonete plastificado (trocador para bebês)
colchão para trocador de bebes modelo vertical (clean ou soft) na cor branca em 
material plástico, lavavel, nas medidas 62 x 46 com 1mm de espessura. 
Apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro.
Garantia minima de 12 meses. 

Vittaflex 29,90 239,20 

TOTAL GERAL R$ 5.951,40 

Valor Total: R$ 567.079,67 (quinhentos e sessenta e sete mil, setenta e nove reais e sessenta e sete 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: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
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, 20 de abril de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Licitação � Processo Administrativo nº 216/17 � Inex. nº 024/17 

Processo Administrativo nº. 216/2017 � Inexigibilidade nº. 024/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2017 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 108/18 de 12 de março de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 012/2017:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

ALEXANDRE S FOZ EIRELI 22.297.905/0001-08 AVENIDA PARANÁ, 37, CENTRO, MIRADOR � PR. HABILITADO 

      Arapongas, 20 de abril de 2018.  

Cristiane Franco 
Presidente 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS � CODAR 

EXTRATO DE CONTRATO  
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 � PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018-DL. 
 

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para fornecimento e instalação de Piso Vinílico Semiflexível � 
padrão liso e Rodapé - Incluso mão de obra especializada e demais materiais necessários para a perfeita 
instalação, conforme quantidades estimadas e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. 
REGISTRO DE PREÇO - Forma de fornecimento: ENTREGAS PARCELADAS de acordo com a necessidade da 
Companhia - Com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE. Cumprida as formalidades legais e 
considerada a adjudicação do procedimento licitatório em epígrafe, pela Pregoeira designada pela Portaria nº 
002/2018, foi homologado pela Autoridade competente conforme registrado a seguir, com especificação dos itens e 
seu preço final: 
 

PARTES: Companhia de Desenvolvimento de Arapongas- CODAR, sociedade de economia mista, com personalidade 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.402.636/0001-69, Inscrição Estadual nº 628.01136-28, estabelecida 
na Rua Garças nº 725 � Centro, nesta cidade de Arapongas � Paraná - CEP 86.701-250 e a Empresa NEW PONTA 
GROSSA LTDA EPP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 02.397.464/0001-09, Inscrição Estadual nº 90158277-74, 
estabelecida à Rua Carlos Thoms - nº 68, Centro na cidade de Irati � Estado do Paraná � CEP 84.500-000. 
 

 

LOTE ÚNICO 

 

ITENS ESPECIFICAÇÃO 

PREÇO 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

01. 757,00m² de Piso Vinílico Semiflexível � Padrão Liso � Espessura 3,2mm 
� Fixado com cola � Cor a definir no momento da compra � Local a ser 
instalado: Unidade de Atendimento 18 horas: Luiz Beffa e Unidade de 
Atendimento 18 horas: Antônio J. Marques � no Município de Arapongas 
� PR. Indicado para alto tráfego e resistência a produtos químicos. 
Garantia do Fabricante.  Atendendo as normas da ANVISA/RDC 50 de 21 
de fevereiro de 2002. Contemplando mão de obra especializada e demais 
materiais necessários para a perfeita instalação. Marca: TARKETT 

R$      107,82 R$  81.622,60 

02. 593,00m de Rodapé Vinílico � Altura 5 cm � Espessura 1mm � Fixado 
com cola � Cor a definir no momento da compra � Local a ser instalado: 
Unidade de Atendimento 18 horas: Luiz Beffa e Unidade de Atendimento 
18 horas: Antônio J. Marques � no Município de Arapongas � PR. Indicado 
para alto tráfego e resistência a produtos químicos. Garantia do 
Fabricante. Atendendo as normas da ANVISA/RDC 50 de 21 de fevereiro 
de 2002. Contemplando mão de obra especializada e demais materiais 
necessários para a perfeita instalação. Marca: Dipiso RN5 

R$        7,38 R$    4.377,40 

VALOR TOTAL DO LOTE.............................................................................................................. R$ 86.000,00 

Valor Total de R$ 86.000,00 (Oitenta e seis mil reais). 
 

OBSERVAÇÃO: As quantidades e os valores registrados tratam-se de estimativa de uso para o prazo não superior a 12 
(doze) meses, podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Companhia. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual. 
ASSINATURA DO CONTRATO: 16/04/2018.  
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CODAR



Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AAN6190 116100E008039262 24/3/2018 57380

AAQ9278 274270A000069124 24/3/2018 55417

ABM0774 116100E008039258 21/3/2018 54870

ACS5158 274270A000066817 19/3/2018 73662

AFY6380 116100E007961364 22/3/2018 70561

AIS2687 116100E008039266 24/3/2018 57380

AIS2687 116100E008039273 24/3/2018 60412

AMM1161 116100E007961950 24/3/2018 57380

ANA3667 116100E007723989 24/3/2018 54870

AND7010 116100E008039263 24/3/2018 57380

AOP2524 116100E007961123 25/3/2018 65300

APJ5160 116100E007961946 24/3/2018 57380

ARE4284 116100E007961942 24/3/2018 57380

ART3598 116100E007723806 23/3/2018 60501

ASE6266 116100E007961945 24/3/2018 57380

ASV1029 274270A000066830 23/3/2018 55414

ATK9337 274270A000066822 21/3/2018 58780

ATM2951 274270A000066362 17/3/2018 60501

AUL4750 116100E008039252 20/3/2018 70991

AUP1661 274270A000066361 16/3/2018 60681

AVA2320 116100E007961120 21/3/2018 57380

AVD8698 116100E007961947 24/3/2018 57380

AVL8096 274270A000066821 19/3/2018 73662

AXA6990 274270A000069125 26/3/2018 55417

AXH3349 116100E007961944 24/3/2018 57380

AYY9229 274270A000066818 19/3/2018 73662

AZI6286 274270A000066360 16/3/2018 73662

CKO5235 116100E007961122 23/3/2018 60501

DER2743 116100E008039304 21/3/2018 54600

DNQ9090 274270A000066819 19/3/2018 51930

GDP9999 274270A000066820 19/3/2018 76332

IKK1922 274270A000066825 21/3/2018 70561

IKK1922 274270A000066824 21/3/2018 58350

JIV3392 116100E007961223 25/3/2018 60501

JQG3715 116100E007961497 25/3/2018 65300

MCS4743 274270A000066823 21/3/2018 51851

MRR3032 116100E007961939 22/3/2018 65300

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ANQ3160 116100E008039355 6/4/2018 58780

ASZ5285 116100E007725632 10/4/2018 60501

AUQ8481 116100E008039114 8/4/2018 60501

BBU5696 116100E008039316 6/4/2018 60412

BBX8123 116100E008039454 10/4/2018 60501

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 16/05/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 05/06/2018.
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RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRAN
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BBZ2840 116100E008039452 5/4/2018 60412

BTA9982 116100E007725354 10/4/2018 55760

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

AAW4332 274270A000069793 14/4/2018 73662

AEB0073 274270A000069471 14/4/2018 65300

AFI3002 116100E008039317 14/4/2018 54870

AHU3385 274270A000069465 12/4/2018 53800

AJA8267 274270A000068990 14/4/2018 73662

ALB5618 274270A000069750 13/4/2018 76331

ALH7071 274270A000069796 14/4/2018 73662

ALJ4519 116100E007723359 14/4/2018 58780

AMZ5047 274270A000069354 9/4/2018 60501

ANK9250 274270A000068989 12/4/2018 55417

AOC2699 274270A000068992 14/4/2018 73662

AOE4734 274270A000069792 14/4/2018 60412

ARN7802 274270A000069041 11/4/2018 70301

ASA6622 274270A000069783 12/4/2018 73662

ASJ2775 274270A000068991 14/4/2018 76332

AUP3248 274270A000069790 14/4/2018 73662

AUU0395 274270A000069791 14/4/2018 73662

AVA9396 274270A000069782 12/4/2018 73662

AVC2238 274270A000069784 12/4/2018 73662

AWU8893 274270A000069787 14/4/2018 73662

AXV3447 274270A000069797 14/4/2018 73662

AXX2283 274270A000068987 12/4/2018 54600

AYB0572 274270A000069798 16/4/2018 58192

AYB0572 274270A000069799 16/4/2018 70722

AZL6875 274270A000069794 14/4/2018 73662

BBO9912 116100E007725917 13/4/2018 57380

BDO5600 274270A000069795 14/4/2018 73662

BEC7757 116100E007961228 14/4/2018 60501

BEL6312 274270A000069749 13/4/2018 76331

BSC8014 274270A000069473 14/4/2018 60501

FNZ5430 274270A000069788 14/4/2018 51851

GEB0396 274270A000069043 12/4/2018 60412

GZB7184 274270A000069785 12/4/2018 73662

HCW4053 274270A000069044 12/4/2018 60412

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

AKV1559 274270A000068923 30/1/2018 60681 R$ 195.23

ALH0681 274270A000068922 30/1/2018 60681 R$ 195.23

AOW1222 274270NIC0005191 18/4/2018 50020 R$ 130.16

ARN6539 274270A000068921 30/1/2018 60681 R$ 195.23

ATP4561 274270A000068924 26/1/2018 70561 R$ 293.47

ATW6363 274270NIC0005194 18/4/2018 50020 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 06/06/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de 

trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 08/06/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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AUH9274 274270A000067358 2/2/2018 70561 R$ 293.47

AUW5673 274270A000068561 3/2/2018 54600 R$ 130.16

BAT0615 274270NIC0005192 18/4/2018 50020 R$ 293.47

BBD9120 274270A000067359 2/2/2018 60501 R$ 293.47

BBU9322 274270A000068919 26/1/2018 73662 R$ 130.16

DIP7764 274270A000067360 2/2/2018 60501 R$ 293.47

MSV2699 274270A000068918 26/1/2018 73662 R$ 130.16

PZY5862 274270NIC0005193 18/4/2018 50020 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 

ABM0831 274270A000067308 16/4/2018 73662

ABS2370 274270A000067309 16/4/2018 73662

ADT7979 274270A000067303 16/4/2018 55417

AFK7755 274270A000067304 16/4/2018 55414

ALT8692 274270A000068993 16/4/2018 73662

APW4268 274270A000068995 16/4/2018 73662

ARC9863 274270A000067314 16/4/2018 73662

ATF6477 274270A000067310 16/4/2018 60501

ATV9757 274270A000068996 16/4/2018 73662

AXH0110 274270A000067305 16/4/2018 55417

AYB2687 274270A000068999 16/4/2018 60501

AZY1711 274270A000067307 16/4/2018 76332

BAL5148 274270A000067302 16/4/2018 58192

BAS5249 274270A000067313 16/4/2018 51930

BCF9999 274270A000067306 16/4/2018 54522

EAA1077 274270A000067311 16/4/2018 73662

IVB7901 274270A000068994 16/4/2018 73662

ORB5832 274270A000068998 16/4/2018 76332

QMT8662 274270A000067316 16/4/2018 73662

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

APM8690 116100E007961767 8/2/2018 73150 R$ 130.16

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 

ADX0423 116100E007961479 2/2/2018 55250 R$ 130.16

AXV7993 274270A000069154 3/2/2018 76252 R$ 293.47

AZE5156 274270A000069157 13/2/2018 60501 R$ 293.47

AZX9311 274270A000069156 9/2/2018 54600 R$ 130.16

BTJ7146 274270A000069155 3/2/2018 76252 R$ 293.47

CTZ6830 274270A000069006 9/2/2018 65300 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de 

trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 11/06/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, 

podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação 

junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 07/06/2018.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de 

trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-

ARAPONGAS até 11/06/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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