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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para
realização de coleta seletiva de materiais recicláveis para
o município de Arapongas, em atendimento a Secretaria
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio
Ambiente - SEASPMA, do tipo MENOR PREÇO,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 26 de Fevereiro 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, 25 de Janeiro de 2018.

Israel Biason Filho
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 005/2018

Objeto: Registro de preços para aquisição de
equipamentos de proteção individual – EPI, em
atendimento as Secretarias Municipais de Agricultura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente – SEASPMA e de
Segurança Pública e Trânsito - SESTRAN, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo Edital.
Encerramento do recebimento dos envelopes até
13h15min do dia 07 de Fevereiro de 2018 e abertos a
partir das 13h30min, 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, 25 de Janeiro de 2018.

Ivana Yumi Saito Pereira
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 006/2018

Objeto: Registro de preços para aquisição concreto –
FCK 20 MPA – Slump de 7 à 10, em atendimento a
Secretaria Muncipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano - SEODUR, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo Edital.
Encerramento do recebimento dos envelopes até
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09h15min do dia 07 de Fevereiro de 2018 e abertos a
partir das 09h30min, 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, 25 de Janeiro de 2018.

Ivana Yumi Saito Pereira
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2018

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa
de serviços de locação de brinquedos com monitores,
em atendimento as Secretarias Municipais de Cultura,
Lazer e Eventos – SECLE  e Esporte, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo
Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes até
13h15min do dia 08 de Fevereiro de 2018 e abertos a
partir das 13h30min, 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, 25 de Janeiro de 2018.

Valdinei Juliano Pereira
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 008/2018

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de
madeiras para manutenção de pontes no município, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano - SEODUR, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo
Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes até
13h15min do dia 09 de Fevereiro de 2018 e abertos a
partir das 13h30min, 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, 25 de Janeiro de 2018.

Ivana Yumi Saito Pereira
Pregoeira Municipal

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
002/2018

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.958.966/
0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta cidade,
neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio
Onofre da Silva, portador da carteira de identidade RG
no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município,
torna público nos termos do § 1º do art. 14 da Lei n. º
11.947/09 e no art. 24 da Lei n. º 8.666/93, a dispensa de
licitação para contratação direta da empresa CODAR –
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Arapongas,
para serviços de recuperação de base tapa buracos em
CBUQ, com fulcro nas informações constantes da
requisição ao Compras n° 102/2018, emitida em 23/01/
2018.

Arapongas, 26 de janeiro de 2018.

Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

Sérgio Onofre da Silva
Prefeito Municipal

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: n° 150/2017.
Contrato: nº. 623/2017 – 2º Termo Aditivo.
Tomada de Preço: nº. 005/2017.
Partes: Município de Arapongas e ELETROFIO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS –EIRELI., CNPJ n°
85.062.099/0001-09, neste ato, representado por João
Alberto Forlan, CPF nº 046.040.759-72.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
construção de passeio e iluminação pública, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano - SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo
presente instrumento de termo aditivo ao contrato acima
mencionado, e com fundamento nos documentos que
constam do processo administrativo n.º 28917/17,
acordam as partes, em aditar o contrato para suspender
o prazo de execução a partir de 20 de dezembro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - A suspensão do prazo de
execução é necessária devido a alteração do projeto para
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que se possam realizar os serviços de aterro, corte de
árvores e execução de calçada.
CLÁUSULA TERCEIRA - O restabelecimento do prazo
de execução ocorrerá após notificação a ser expedida
pelo município para a retomada da obra.
CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas todas as
demais cláusulas e condições do contrato original que
não colidam com o presente Termo Aditivo.
Data e assinaturas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 � PMA 

O município de Arapongas - PR torna público que fará realizar, às 09:15 horas 
do dia 27 de Fevereiro do ano de 2018, na Rua Garças, Centro, Gerência de 
Licitações n° 750 em Arapongas , Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA , sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, por lote, da(s) 
seguinte(s) obra(s): 

Lote 
n°

Local do  
objeto

Objeto 
Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias)
01 Alto da Boa 

Vista 
Construção de três 
complexos de 
infraestrutura 
urbana 

Área de 
Intervenção    
5382,28   m² 

120 

02 Jardim Del 
Condor 

Construção de três 
complexos de 
infraestrutura 
urbana 

Área de 
Intervenção 
5372,70   m² 

120 

03 Conj. 
Ulisses 
Guimarães 

Construção de três 
complexos de 
infraestrutura 
urbana 

Área de 
Intervenção    
3040,93   m² 

120 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no 
horário comercial, ou solicitada através do e-mail 
licitacao.pregao@arapongas.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e 
pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação 
no endereço ou e-mail acima mencionados � Telefone 43-3902-1052. 

                                             Arapongas, 25 de Janeiro de 2018. 

                                              ISRAEL BIASON FILHO 
                                                 PRESIDENTE DA CPL
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 049/2017 � Processo Adm. N º 101/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE RECARGA, CARTUCHOS, TONERS E 
CASCOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO � SEMAD.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 451/2017, assinada em 20 de Julho de 2017 - TECTONER � RECARGA DE TONER LTDA � EPP., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.027.088/0001-06. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total  

R$ 

55 5 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número 64A
"CC364A" Preto - 460 grs. 

Tectoner/ Tec-
364 

500,00 2.500,00 

66 10 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo SAMSUNG 100% novo,
original da marca ou compatível,
número D4200 "SCX-D4200" Preto -
130 grs.

Tectoner/ Tec-
4200 

200,00 2.000,00 

70 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível , número
305A "CE410A" Preto - 75 grs. 

Tectoner/ Tec-
410 

350,00 700,00 

72 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
305A "CE411A" Ciano - 75 grs.

Tectoner/ Tec-
411  

350,00 700,00 

74 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
305A "CE412A" Amarelo - 75 grs. 

Tectoner/ Tec-
412  

350,00 700,00 

76 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
305A "CE413A" Magenta - 75 grs.

Tectoner/ Tec-
413  

350,00 700,00 

78 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
310A "CE310A" Preto - 40 grs. 

Tectoner/ Tec-
310  

240,00 480,00 

80 5 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
311A "CE311A" Ciano - 40 grs.

Tectoner/ Tec-
311  

232,00 1.160,00 

82 5 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
312A "CE312A" Amarelo - 40 grs. 

Tectoner/ Tec-
312  

230,00 1.150,00 

84 5 Unid. 
Cartucho de toner para impressoraLaser modelo HP 100% novo, 
originalda marca ou compatível, número313A "CE313A" 
Magenta - 40 grs.

Tectoner/ Tec-
313  

230,00 1.150,00 

94 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
501A "Q6470A" - Preto - 150 grs. 

Tectoner/ Tec-
6470  

813,00 1.626,00 

96 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
502A "Q6471A" Ciano - 140 grs.

Tectoner/ Tec-
6471  

800,00 1.600,00 

98 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
502A "Q6472A" Amarela - 140 grs. 

Tectoner/ Tec-
6472  

800,00 1.600,00 
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100 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
502A "Q6473A" Magenta - 140 grs. 

Tectoner/ Tec-
6473  

800,00 1.600,00 

102 2 Unid. 
Cartucho de toner para impressoraLaser modelo HP 100% novo, 
originalda marca ou compatível, número6000A "Q6000A" Preto 
- 70 grs.

Tectoner/ Tec-
6000  

236,00 472,00 

104 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
6001A "Q6001A" Ciano - 70 grs. 

Tectoner/ Tec-
6001  

442,00 884,00 

106 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
6002A "Q6002A" Amarelo - 70 grs.

Tectoner/ Tec-
6002  

459,90 919,80 

108 2 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número
6003A "Q6003A" Magenta - 70 grs. 

Tectoner/ Tec-
6003  

459,90 919,80 

115 10 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo HP 100% novo, original
da marca ou compatível, número 81A
"CF281A" - 400 grs

Tectoner/ Tec-
281 

600,00 6.000,00 

TOTAL GERAL R$ 26.861,60 

Ata de Registro de preços n. 452/2017, assinada em 20 de Julho de 2017 - W P DO BRASIL LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 04.483.808/0001-28. 

Item Qtd Und Descrição Marca  
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

01 13 Unid. 
Refil de tinta modelo T664120 na cor
preta para recarga de tinta em
impressoras bulk Epson - 70 ml

Epson 67,00 871,00 

02 13 Unid. 
Refil de tinta modelo T664220 na cor
ciano para recarga de tinta em
impressoras bulk Epson - 70 ml 

Epson 67,00 871,00 

03 13 Unid. 
Refil de tinta modelo T664320 na cor
magenta para recarga de tinta em
impressoras bulk Epson - 70 ml 

Epson 67,00 871,00 

04 13 Unid. 
Refil de tinta modelo T664420 na cor
amarela para recarga de tinta em
impressoras bulk Epson -70 ml

Epson 67,00 871,00 

05 30 Unid. 

Cartucho jato de tinta modelo HP
100% novo, original da marca ou
compatível, número 122 "CH561HB"
Preto - 2 ml. 

WP 45,00 1.350,00 

06 70 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 122
"CH561HB" Preto - 25 ml

WP do Brasil 40,40 2.828,00 

07 30 Unid. 

Cartucho jato de tinta modelo HP
100% novo, original da marca ou
compatível, número 122 "CH562HB"
Colorido - 1,5 ml. 

WP 51,00 1.530,00 

08 70 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 122
"CH562HB" Colorido - 18 ml

WP do Brasil 55,00 3.850,00 

09 13 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta modelo
HP, número 14 "C6614" Preto - 40 ml 

WP do Brasil 41,50 539,50 

10 13 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta modelo
HP, número 49 "51649A" Colorido -
30 ml 

WP do Brasil 45,80 595,40 

11 10 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 21 "C9351A"
Preto - 24 ml

WP do Brasil 41,50 415,00 

12 20 Unid. Cartucho jato de tinta 100% novo WP 94,90 1.898,00 
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modelo HP, original da marca,
número 22 "C9352AB" Colorido - 6 ml 

13 50 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta modelo HP, número 22 
"C9352AB"Colorido - 15 ml 

WP do Brasil 54,80 2.740,00 

14 30 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 27 "C8727A"
Preto - 25 ml

WP do Brasil 41,00 1.230,00 

15 30 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 28 "C8728AB"
Colorido - 15 ml 

WP do Brasil 54,00 1.620,00 

16 90 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 60 "CC640WB"
Preto - 25 ml

WP do Brasil 47,90 4.311,00 

17 90 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 60 "CC643WB"
Colorido - 15 ml 

WP do Brasil 53,50 4.815,00 

18 10 Unid. 
Cartucho jato de tinta 100% novo
modelo HP, original da marca,
número 61 "CH561W" Preto - 3 ml. 

HP 123,90 1.239,00 

19 26 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 61 "CH561W"
Preto - 15 ml

WP do Brasil 54,00 1.404,00 

20 10 Unid. 
Cartucho jato de tinta 100% novo
modelo HP, original da marca,
número 61 "CH562W" Colorido - 3 ml 

HP 126,00 1.260,00 

21 26 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 61 "CH562W"
Colorido - 15 ml

WP do Brasil 59,50 1.547,00 

22 5 Unid. 
Cartucho jato de tinta 100% novo
modelo HP, original da marca,
número 662 "CZ103AB" Preto - 2 ml. 

HP 43,90 219,50 

23 10 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP, número 662 "CZ103AB"
Preto - 15 ml

WP do Brasil 44,00 440,00 

24 5 Unid. 

Cartucho jato de tinta 100% novo
modelo HP, original da marca,
número 662 "CZ104AB" Colorido - 2
ml 

HP 43,90 219,50 

25 10 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP número 662 "CZ104AB"
Colorido - 15 ml 

WP do Brasil 43,50 435,00 

26 5 Unid. 
Cartucho jato de tinta 100% novo
modelo HP, original da marca,
número 74 "CB335WB" Preto - 6 ml

HP 72,00 360,00 

27 10 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP número 74 "CB335WB"
Preto - 25 ml 

WP do Brasil 42,00 420,00 

28 5 Unid. 

Cartucho jato de tinta 100% novo
modelo HP, original da marca,
número 75 "CB337WB" Colorido - 3,5
ml

HP 90,90 454,50 

29 10 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP número 75 "CB337WB"
Colorido - 15 ml 

WP do Brasil 50,00 500,00 

30 50 Unid. 
Recarga cartucho jato de tinta
modelo HP número 901 "CC653AB"
Preto - 25 ml 

WP do Brasil 47,00 2.350,00 

31 25 Unid. 

Cartucho jato de tinta modelo HP
100% novo, original da marca ou
compatível, número 901 "CC656AL"
Colorido - 13 ml.

WP 89,90 2.247,50 

32 2 Unid. 
Cartucho para Plotter modelo Canon100% novo, original da 
marca oucompatível, número PFI-102BK Preto- 130 ml.

Canon 489,00 978,00 

33 9 Unid. Cartucho para Plotter modelo Canon Canon 485,00 4.365,00
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100% novo, original da marca ou
compatível, número PFI-102MBK
Preto matte - 130 ml. 

34 3 Unid. 

Cartucho para Plotter modelo Canon
100% novo, original da marca ou
compatível, número PFI-102C Ciano -
130 ml.

Canon 485,00 1.455,00 

35 2 Unid. 

Cartucho para Plotter modelo Canon
100% novo, original da marca ou
compatível, número PFI-102Y
Amarelo - 130 ml. 

Canon 485,00 970,00 

36 3 Unid. 

Cartucho para Plotter modelo Canon
100% novo, original da marca ou
compatível, número PFI-102M
Magenta - 130 ml. 

Canon 485,00 1.455,00 

37 3 Unid. 
Fita de impressão nova para
impressoras Epson modelo FX 1170 -
12 metros

Masterprint 23,80 71,40 

38 10 Unid. 
Fita de impressão nova para
impressoras Epson modelo FX 2190 -
14 metros 

Masterprint 30,00 300,00 

39 10 Unid. 
Fita de impressão nova para
impressoras Epson modelo FX 880 -
14 metros

Masterprint 23,00 230,00 

40 10 Unid. 
Fita de impressão nova para
impressoras Epson modelo LX 300 -
10 metros 

Masterprint 23,00 230,00 

41 5 Unid. 
Fita de impressão nova para
impressoras Epson modelo LX 810 -
10 metros

Masterprint 23,00 115,00 

42 300 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 05A
"CE505A" Preto - 180 grs.

WP do Brasil 84,80 25.440,00 

43 13 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 05X
"CE505X" Preto - 300 grs. 

WP do Brasil 108,90 1.415,70 

44 70 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 12A
"Q2612A" Preto - 150grs.

WP do Brasil 79,90 5.593,00 

45 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 13A
"Q2613A" Preto - 150 grs. 

WP do Brasil 78,80 788,00 

46 5 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo CANON 100% novo,
original da marca ou compatível,
número EP26 "8489A003AA" Preto -
130 grs.

Canon 469,00 2.345,00 

47 5 Unid. 

Recarga de toner para impressora
Laser modelo CANON número
EP26 "8489A003AA" Preto - 130
grs 

WP do Brasil 169,00 845,00 

48 15 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo SAMSUNG 100%
novo, original da marca ou
compatível, número 2850 "MLD2850B"
Preto - 200 grs.

Samsung 339,00 5.085,00 

49 30 Unid. Recarga de toner para impressoraLaser modelo SAMSUNG 
número2850 "ML-D2850B" - 200 grs 

WP do Brasil 169,90 5.097,00 

50 20 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 35A
"CB435A" Preto - 130 grs 

WP do Brasil 77,90 1.558,00 

51 100 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 36A
"CB436A" Preto - 130 grs.

WP do Brasil 77,70 7.770,00 

52 10 Unid. Recarga de toner para impressora WP do Brasil 119,00 1.190,00 
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Laser modelo HP número 51A
"Q7551A" Preto - 300 grs. 

53 200 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 53A
"Q7553A" Preto - 180 grs. 

WP do Brasil 89,40 17.880,00 

54 50 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 55A
"CE255A" Preto - 270 grs.

WP do Brasil 154,00 7.700,00 

56 8 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 64A
"CC364A" Preto - 460 grs. 

WP do Brasil 198,00 1.584,00 

57 15 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 78A
"CE278A" Preto - 130 grs.

WP do Brasil 79,90 1.198,50 

58 300 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 80A
"CF280A" Preto - 180 grs. 

WP do Brasil 84,00 25.200,00 

59 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 80X
"CF280X" Preto - 300 grs.

WP do Brasil 112,00 1.120,00 

60 600 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 85A
"CE285A" Preto - 130 grs.

WP do Brasil 76,00 45.600,00 

61 70 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 90A
"CE390A" Preto - 500 grs. 

WP do Brasil 213,00 14.910,00 

62 10 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo SAMSUNG 100% novo,
original da marca ou compatível,
número D104L "MLT-D104S" - 85 grs.

WP 290,00 2.900,00 

63 15 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo SAMSUNG número
D104L "MLT-D104S" - 85 grs. 

WP do Brasil 99,00 1.485,00 

64 10 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo SAMSUNG 100% novo,
original da marca ou compatível,
número D204L "MLT-D204S" Preto -
160 grs.

Samsung 419,00 4.190,00 

65 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo SAMSUNG número
D204L "MLT-D204S" - 160 grs. 

WP do Brasil 209,90 2.099,00 

67 5 Unid. 
Recarga de toner para impressoralaser modelo Samsung 
númeroD4200 "SCX-D4200" - 130grs 

WP do Brasil 101,00 505,00 

68 10 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo SAMSUNG 100% novo,
original da marca ou compatível,
número D4521 "SCX-D4521D3" Preto
- 100 grs. 

WP 199,00 1.990,00 

69 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo Samsung número
D4521 "SCX-D4521D3" - 100grs 

WP do Brasil 99,00 990,00 

71 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 305A
"CE410A" Preto - 75 grs.

WP do Brasil 227,00 1.135,00 

73 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 305A
"CE411A" Ciano - 75grs 

WP do Brasil 227,00 1.135,00 

75 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo HP número 305A
"CE412A" Amarelo - 75grs

WP do Brasil 227,00 1.135,00 

77 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo HP número 305A
"CE413A" Magenta - 75 grs. 

WP do Brasil 227,00 1.135,00 

79 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 310A

WP do Brasil 136,00 1.360,00 
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"CE310A" Preto - 40 grs. 

81 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 311A
"CE311A" Ciano - 40 grs. 

WP do Brasil 136,00 1.360,00 

83 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 312A
"CE312A" Amarelo - 40 grs.

WP do Brasil 136,00 1.360,00 

85 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 313A
"CE313A" Magenta - 40 grs. 

WP do Brasil 136,00 1.360,00 

86 26 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 320A
"CE320A" Preto - 50 grs.

WP do Brasil 138,00 3.588,00 

87 26 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 321A
"CE321A" Ciano - 50 grs. 

WP do Brasil 138,00 3.588,00 

88 26 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 322A
"CE322A" Amarelo - 50 grs. 

WP do Brasil 138,00 3.588,00 

89 26 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 323A
"CE323A" Amarelo - 50 grs.

WP do Brasil 138,00 3.588,00 

90 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 507A
"CE400A" Preto - 80 grs. 

WP do Brasil 193,00 1.930,00 

91 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 507A
"CE401A" Ciano - 80 grs.

WP do Brasil 193,00 1.930,00 

92 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 507A
"CE402A" Amarelo - 80 grs. 

WP do Brasil 193,00 1.930,00 

93 10 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 507A
"CE403A" Magenta - 80 grs.

WP do Brasil 193,00 1.930,00 

95 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP, número 501A
"Q6470A" Preto - 150grs.

WP do Brasil 235,00 1.175,00 

97 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo HP número 502A
"Q6471A" Ciano - 140grs 

WP do Brasil 235,00 1.175,00 

99 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo HP número 502A
"Q6472A" Amarela - 140grs

WP do Brasil 234,90 1.174,50 

101 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo HP número 502A
"Q6473A" Magenta - 140grs 

WP do Brasil 235,00 1.175,00 

103 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 6000A
"Q6000A" Preto - 70 grs.

WP do Brasil 246,00 1.230,00 

105 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo HP número 6001A
"Q6001A" Ciano - 70grs 

WP do Brasil 147,00 735,00 

107 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo HP número 6002A
"Q6002A" Amarelo - 70grs 

WP do Brasil 147,00 735,00 

109 5 Unid. 
Recarga de toner para impressora
laser modelo HP número 6003A
"Q6003A" Magenta - 70grs

WP do Brasil 147,00 735,00 

110 10 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo SAMSUNG 100%
novo, original da marca ou
compatível, número D101S "MLTD101S"
Preto - 80 grs. 

WP 240,00 2.400,00 

111 150 Unid. Recarga de toner para impressora WP do Brasil 133,90 20.085,00
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Laser modelo SAMSUNG número
D101S "MLT-D101S" Preto - 80 grs. 

112 10 Unid. 

Cartucho de toner para impressora
Laser modelo LEXMARK 100% novo,
original da marca ou compatível,
número 604H " 60FBH00 - 320 grs.

WP 399,00 3.990,00 

113 150 Unid. 

Recarga de toner para impressora
Laser modelo LEXMARK número
número 604H "60FBH00" Preto - 320
grs 

WP do Brasil 272,40 40.860,00 

114 20 Unid. 
Recarga de toner para impressora
Laser modelo HP número 81A
"CF281A" Preto - 400 grs. 

WP do Brasil 283,00 5.660,00 

TOTAL GERAL R$ 354.131,00

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de Janeiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 114/2016 � Processo Adm. N º 180/2016. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Materiais Hospitalares, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) 
meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 269/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.971.092/0001-07. 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

2 120 Unid 

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

Missouri 10,50 1.260,00 

12 10 Unid 

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

MD 50,50 505,00 

13 10 Unid 

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

MD 50,50 505,00 

14 10 Unid 

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

MD 50,50 505,00 

15 10 Unid 

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

MD 50,50 505,00 

16 10 Unid 

Máscara Laríngea Nº 03 - Máscara 
Laríngea, em silicone, atóxico, flexível, 
com coxim inflável, descartável, código 
de cores no balão piloto, com indicação 
do peso do paciente e volume de 
inflagem do coxim gravados no tubo da 
máscara, estéril. Embalado em material 
que garanta a integridade do produto. A 
apresentação do produto deverá obedecer 
a legislação atual vigente, tamanho: 
Crianças / adolescentes de 30 a 50 Kg.

MD 50,50 505,00 
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17 10 Unid 

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

MD 50,50 505,00 

18 10 Unid 

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

MD 50,50 505,00 

26 5 Unid 

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

Medpej 577,00 2.885,00 

31 100 Pct 

Tala ortopédica metalizada - Tala fácil 
em alumínio com espuma, tamanho 
12mm X 120mm pacote com 12 
unidades. 

Polar Fix 4,05 405,00 

32 100 Pct 

Tala ortopédica metalizada - Tala fácil 
em alumínio com espuma, tamanho 
16mm X 120mm pacote com 12 
unidades. 

Polar Fix 4,30 430,00 

33 100 Pct 

Tala ortopédica metalizada - Tala fácil 
em alumínio com espuma, tamanho 
19mm X 120mm pacote com 12 
unidades.

Polar Fix 6,04 604,00 

34 100 Pct 

Tala ortopédica metalizada - Tala fácil 
em alumínio com espuma, tamanho 
26mm X 120mm pacote com 12 
unidades. 

MSO 7,75 775,00 
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46 10 Cx 

P.V.P.I. Tópico, solução de 
polivinilpirrolidona com 1% de iodo 
ativo, solução aquosa de uso tópico - 
frasco escuro com 1 litro, caixa com 12 
unidades. 

VIC Pharma 12,99 129,90 

105 3.000 Pct 

Atadura de crepom 20cmx1,80m, 13 
fios/cm2 100% algodão, não estéril, 
esterilizável, prazo de validade de no 
mínimo 5 anos. Largura e comprimento 
em repouso. Pacotes com 12 unidades.

Neve 1,678 5.034,00 

141 800 Pct 
Saco de lixo hospitalar branco com 
capacidade para 30 litros com 100 
unidades.

Rava 12,50 10.000,00 

204 280 Pct 
Saco de lixo hospitalar branco com 
capacidade para 60 litros com 100 
unidades. 

Rava 17,32 4.849,60 

210 30 Unid 
Reservatório de oxigênio para bolsa 
válvula mascara infantil avulsa 

MD 22,818 684,54 

211 20 Unid 
Reservatório de Oxigênio para bolsa 
válvula mascará Recém Nascido avulsa 

Oxigel 22,818 456,36 

212 100 Unid 

Manguito 2 vias para Aparelho de 
Pressão Adulto. GlicomedAcc

umedPremium 
6,82 682,00 

213 70 Unid 
Cintos de regate tipo aranha em velcro e  
Nylon  em cores padrão

Fibra Resgate 37,40 2.618,00 

216 100 Unid 

Máscara de venture com adaptador e 
prolongamento transparente para 
oxigenoterapia de alto fluxo co 
reservatório e elástico. Adulto. 

MD 13,15 1.315,00 

217 400 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.

MD 10,40 4.160,00 

218 150 Unid 

Máscara de Oxigênio Infantil de Alta 
Concentração - Com reservatório e tubo 
de O2. Administra oxigênio em 
concentrações controladas com finalidade 
de tratar a insuficiência respiratória e 
apneia obstrutiva. Infantil. Não estéril. 

MD 10,44 1.566,00 

219 600 Unid 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 14 - 
Sonda gástrica Levine longa siliconizada 
nº 14, descartáveis compostas de tubo de 
PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo 
de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Biosani 0,89 534,00 

220 5.000 Pct 
Abaixador de língua de madeira 
descartável 13 cm com 100 unidades

Theoto 0,035 175,00 

249 40 Unid 
Reservatório de oxigênio para bolsa 
válvula mascara adulto avulsa

MD 22,818 912,72 

256 40 Unid 
Cânula de traqueostomia nº8,5, em PVC 
estéril com Balão 

Lamedid-
Solidor-
Procare 

18,26 730,40 

285 10 Unid 

Sensor de oximetria clip de dedo infantil, 
utilizado para medição não invasiva de 
saturação periférica de oxigênio (SpO2), 
frequência cardíaca e onda 
pletismográfica de pulso, compatível 
com tecnologia NELLCOR, conector 
quadrado 9 pinos. Seu desenho 
ergonômico proporciona conforto e 
perfeita fixação, confeccionado em 
silicone hospitalar de fácil limpeza e 
durabilidade. Reutilizável.

Rossmax 374,22 3.742,20 

308 200 Unid 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 04 - 
Sonda gástrica Levine longa siliconizada 
nº 04, descartáveis compostas de tubo de 
PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo 
de validade de 5 anos. Embaladas 

Medsonda 0,62 124,00 
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individualmente. 

310 420 Unid 

Sonda gástrica Levine longa siliconizada 
nº 08, descartáveis compostas de tubo de 
PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa.  
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo 
de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Biosani 0,77 323,40 

312 530 Unid 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 12 - 
Sonda gástrica Levine longa siliconizada 
nº 12, descartáveis compostas de tubo de 
PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo 
de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente.

Biosani 0,87 461,10 

316 1.000 Unid 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 22 - 
Sonda gástrica Levine longa siliconizada 
nº 22, descartáveis compostas de tubo de 
PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo 
de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Embramed 1,34 1.340,00 

370 30 Rol 

Tubo Hospitalar de silicone de grau 
farmacêutico da mais alta qualidade e 
com procedimentos minuciosos de 
assepsia. Não estéril. Uso único, 
descartável. Rolo com aproximadamente 
15m.

Tay lor 6,809 204,27 

375 15 Unid 
Tambor para Gaze e Algodão em Inox, 
com tampa perfurada, capacidade de 
7200ml, tamanho 24×24 cm.

Fami/Lumino
x 

176,18 2.642,70 

376 15 Unid 
Tambor para Gaze e Algodão em Inox, 
com tampa perfurada, capacidade de, 
tamanho 18X14 cm. 

Fami/Lumino
x 

103,21 1.548,15 

385 150 Pct 
Saco de lixo hospitalar branco com 
capacidade para 200 litros com 100 
unidades. 

Rava 46,18 6.927,00 

VALOR TOTAL R$ 61.054,34 

Ata de Registro de preços n. 270/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES � 
EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.387.226/0001-51.  

Item Quant. Unid Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total R$ 

23 15 Unid 

Seladora grau cirúrgico sela e corta - 
Especificações mínimas: bivolt, porta rolo 
embutido, guilhotina acoplada, espessura de 
selagem: 10mm, comprimento de selagem: 
30mm, controle de potência de selagem, 
Voltagem 127 - 220 Vc.a, 50-60Hz, fusível 
8A, acionamento por lavanca, equipamento 
de bancada. Garantia 1 ano. 

Ecel Selamax 
Mesa Plus 

429,00 6.435,00 

35 1 Unid 

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

Oscilan Serra 
J01 

1.229,00 1.229,00 

37 100 Unid 
Disco para serra elétrica para gesso - 
Disco de serra para gesso, confeccionado 
em aço inox, tamanho 2,5 polegadas 

Oscilan 58,50 5.850,00 
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38 8 Unid 

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

Radio Talka 
Bout 

Motorola T 
400 BR 35 K 

541,00 4.328,00 

68 32 Unid 

Pinça kelly curva 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. 

Golgran 18,70 598,40 

69 35 Unid 

Pinça kelly reta 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.

Golgran 18,70 654,50 

70 80 Unid 

Pinça de Dissecção Anatômica 16 cm, 
usadas para segurar uma parte do tecido, 
facilitando a ação de outros instrumentos, 
como o bisturi e a tesoura. Produto 
Confeccionado em Aço Inoxidável. Com 
Serrilha. Garantia: 10 anos contra 
defeitos de fabricação. Tamanho: 16 cm. 
Certificações: Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT, CE. 

Golgran 9,89 791,20 

71 50 Unid 

Pinça dente de rato 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.

Golgran 8,99 449,50 

75 40 Unid 
Tesoura mayo. Produto confeccionado 
em Aço Inoxidável,Tamanho:17 cm, reta, 
Fina/romba.

Golgran 21,97 878,80 

112 3.100 Unid Fita adesiva p/ autoclave - 19mmx30m. Ciex 2,59 8.029,00 

143 45 Unid 

Termo-higrômetro digital para fixação 
em paredes, utilizado para medição e 
indicação de temperatura e umidade, com 
máximo e mínimo, recomendado para 
farmácia. 

Incotherm 46,80 2.106,00 

155 10 Unid 

Lanterna Grande - Lanterna grande 
emborrachada resistente a chuva com 
ótima vedação e com carregador e bateria 
recarregável com excelente foco em LED

Recar 21,97 219,70 

187 30 Unid 

Nebulizador hospitalar com 4 saídas - 
características técnicas mínimas: 
compressor: tipo pistão auto lubrificado, 
lubrificação: isenta de óleo, .vazão livre 
mínima: 28 litros/min, motor: compacto 
monofásico, pressão máxima: 40 psi, 
tensão: 110/220v (bivolt automático), 
suporte para 4 kits de nebulização com 
copo dosador (não derrama o 
medicamento), alça para transporte, 
design ultra moderno, certificação 
inmetro, acompanha: 4 kits de 
nebulização completos (compostos por: 

Olidef c 71 
plus sem sup. 

1.114,10 33.423,00 
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01 copinho, 01 mangueira, 01 máscara 
adulta, 01 máscara infantil) 

203 450 Unid 
Óculos de proteção incolor anti-
embacante fechado. 

Danny 2,21 994,50 

227 200 Cx 

Álcool em gel - Concentração do álcool 
gel entre 68% e 72% PP com 1000mL 
caixa com 12 unidades. Validade mínima 
de 02 anos.

Ciclofarma 5,51 1.102,00 

282 16.400 Fr 
Soro glicosado 5 % 250 ml sistema 
fechado - Soro glicosado 5 % 250 ml 
sistema fechado

Sanobiol 2,29 37.556,00 

283 19.100 Fr 
Soro glicosado 5 % 500 ml sistema 
fechado - Soro glicosado 5 % 500 ml 
sistema fechado. 

Sanobiol 2,74 52.334,00 

344 100 Pct 
Saco de lixo hospitalar branco com 
capacidade para 50 litros com 100 
unidades. 

Rava 16,75 1.675,00 

360 800 Unid 

Conjunto de Máscaras completa p/ 
inalação adulto - Máscara para inalação, 
tamanho adulto, confeccionada em 
plástico transparente, embalada 
individualmente em saco plástico.

Daru 4,60 3.680,00 

361 800 Unid 

Conjunto de Máscaras completa p/ 
inalação infantil - Máscara para inalação, 
tamanho infantil, confeccionada em 
plástico trans parente, embalada 
individualmente em saco plástico. 

Daru 4,60 3.680,00 

391 2 Unid 

Eletrocardiógrafo de 12 canais e 12 
derivações simultâneas portátil que 
verifica e grava o eletrocardiograma do 
paciente. Fornece aos usuários o registro 
de ECG's do paciente, os parâmetros de 
medida para diagnóstico e auto- análise. 
A informação do paciente e a indicação 
do usuário são impressas com ECG no 
relatório de saída e é eficaz para o 
controle. Além da alimentação AC, o 
equipamento pode ser operado 
continuamente com bateria recarregável 
interna. Impressão em papel termo 
sensível milimetrado, papel comum A4 
ou fax. Teclado alfanumérico para 
entrada de dados do paciente. Display 
com visor de cristal líquido digital que 
possibilite visualizar a programação do 
equipamento e problemas de mau contato 
de eletrodos. Proteção contra descarga de 
desfibriladores. Filtros digitais 
selecionáveis contra interferências da 
rede elétrica, tremores musculares e 
desvios da linha de base. Garantia de 02 
anos. Registro na ANVISA. 02 unidades 

Bionet 
Cardiocare 

2000 
5.230,00 10.460,00 

TOTAL GERAL R$ 176.473,60 

Ata de Registro de preços n. 271/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.435.077/0001-04. 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$ 

42 100 Unid 
Clamps Umbilical - Clamps Umbilical 
esterilizados em óxido de etileno com validade 
superior a 24 meses a partir da data de entrega. 

Adlin 0,38 38,00 

50 12.000 Unid 

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

Roche � 
ACCU � 

Chek 
Active 

0,59 7.080,00 

387 36.000 Unid 

Tiras teste de glicemia para neo natal, venoso, 
arterial e capilar de 10 a 600 mg/dl fornecedor 
deverá (fornecer 75 aparelhos leitores ,em 
comodato).

Roche � 
ACCU � 

Chek 
Active

0,59 21.240,00 

TOTAL GERAL R$ 28.358,00

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
11.101.480/0001-01, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 272/2017.  

Item Quant. Unid Descrição Marca Valor Valor Total R$ 
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Unitário R$ 

5 50 Unid 

Fio guia para intubação - Fio 
guia/mandril para auxílio no 
procedimento de intubação 
endotraqueal, flexível, estéril, 
constituído de alumínio revestido com 
plástico (polietileno de baixa 
densidade), com sua extremidade 
proximal arredondada e a distal 
angulada assumindo formato de "J", ou 
círculo fechado em 360 graus, tamanho 
para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil).

Oxigel 24,20 1.210,00 

6 30 Unid 

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

Oxigel 24,20 726,00 

8 225 Unid 

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

Chemdye 235,95 53.088,75 

9 75 Unid 

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

Chemdye 235,95 17.696,25 

11 30 Unid 

Oxímetro portátil - 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. 

Choice 170,00 5.100,00 

22 10 Unid 

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

Ortometal 440,00 4.400,00 

25 50 Unid 
Detector fetal mini sonar - 
Características: modelo: portátil, 
alimentação: bateria de 9v alcalina, 

Sigmed 375,00 18.750,00 
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consumo máximo: 30ma; liga / desliga: 
digital controle de volume: digital (2 
níveis); gabinete: caixa plástica abs; 
dimensões aproximadas: 130 x 62 x 35 
mm ; cabo do transdutor: 1 m; peso: 230 
g;freqüência: 2,37 mhz +/- 5%, 
acompanha: bolsa para transporte e tubo 
de gel. 

102 250 Pct 
Algodão hidrófilo ortopédico 06 cm X 
1,8 mt. Pacote com 12 unidades.

Cremer 4,20 1.050,00 

108 150 Rol 
Gaze tipo queijo - 9 fios com 8 dobras 
91 x 91.

Biotextil 18,60 2.790,00 

160 20 Pct 
Cânula de Guedel Nº0 pacote com 10 
Unidades de cor transparente.

Advantive 25,90 518,00 

161 20 Pct 
Cânula de Guedel Nº1 pacote com 10 
Unidades de cor transparente. 

Advantive 25,90 518,00 

162 30 Pct 
Cânula de Guedel Nº2 pacote com 10 
Unidades de cor transparente. 

Advantive 25,90 777,00 

163 30 Pct 
Cânula de Guedel Nº3 pacote com 10 
Unidades de cor transparente.

Advantive 25,90 777,00 

164 30 Pct 
Cânula de Guedel Nº4 pacote com 10 
Unidades de cor transparente.

Advantive 25,90 777,00 

165 30 Pct 
Cânula de Guedel Nº5 pacote com 10 
Unidades de cor transparente.

Advantive 25,90 777,00 

188 200 Pct 
Algodão hidrofólio ortopédico 10 cm x 
1,8 mt, pacote com 12 unidades 

Cremer 6,79 1.358,00 

190 100 Pct 
Algodão hidrofólio ortopédico 20 cm x 
1,8 mt, pacote com 12 unidades 

Cremer 12,55 1.255,00 

198 200 Unid 

Fixador para Sonda Endotraqueal Tubo 
Traqueal Adulto composto por duas 
bandas, tendo e velcro adesivo; 
Confeccionado em tecido de algodão, 
atóxico, hipoalérgico e anti-escaras.

CPL 22,00 4.400,00 

199 100 Unid 

Fixador para Sonda Endotraqueal Tubo 
Traqueal Infantil composto por duas 
bandas, tendo e velcro adesivo; 
Confeccionado em tecido de algodão, 
atóxico, hipoalérgico e anti-escaras. 

CPL 20,10 2.010,00 

202 1.000 Pct 
Hastes flexíveis com algodão estéril 
com 50 Unidades. 

Cotton 0,90 900,00 

215 100 Pct 
Hastes flexíveis com ponta de algodão 
hidrófilo, pacotes com cerca de 150 
unidades cada. 

Cotton 1,98 198,00 

250 16 Conj 

Laringoscópio de fibra ótica a LED 
adulto com lâminas curvas Nº 03 Nº 04 
e Nº 05 - Laringoscópio de fibra ótica a 
LED adulto com lâminas curvas nº 03, 
04 e 05. De fibra ótica a LED, com cabo 
para duas pilhas médias, com 3 lâminas 
curvas tipo Mclntosh, em aço inox, 
faces foscas, lampada reserva em LED e 
vida útil de 60.000 horas.

Oxigel 660,00 10.560,00 

251 16 Conj 

Laringoscópio de fibra ótica a LED 
adulto com lâminas retas Nº 03 Nº 04 e 
Nº 05 - Laringoscópio de fibra ótica a 
LED adulto com lâminas retas nº 03, 04 
e 05. De fibra ótica a LED, com cabo 
para duas pilhas médias, com 3 lâminas 
curvas tipo Mclntosh, em aço inox, 
faces foscas, lâmpada reserva em LED e 
vida útil de 60.000 horas. 

Oxigel 660,00 10.560,00 

252 16 Conj 

Laringoscópio de fibra ótica a LED 
infantil com lâminas curvas Nº 00 Nº 01 
e Nº 02 - Laringoscópio de fibra ótica a 
LED, infantil com lâminas curvas nº 00, 
01 e 02. De fibra ótica a LED, com cabo 
para duas pilhas médias, com 3 lâminas 
curvas tipo Mclntosh, em aço inox, 
faces foscas, lâmpada reserva em LED e 
vida útil de 60.000 horas. 

Oxigel 660,00 10.560,00 

253 16 Conj 

Laringoscópio de fibra ótica a LED 
infantil com lâminas retas Nº 00 Nº 01 e 
Nº 02 - Laringoscópio de fibra ótica a 
LED, infantil com lâminas retas nº 00, 
01 e 02. De fibra ótica a LED, com cabo 
para duas pilhas médias, com 3 lâminas 

Oxigel 660,00 10.560,00 
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curvas tipo Mclntosh, em aço inox, 
faces foscas, lâmpada reserva em LED e 
vida útil de 60.000 horas. 

270 2.000 Gal Hipoclorito de sódio 5 % com 5 Litros. Vicpharma 10,80 21.600,00 
301 100 Unid Válvula para aparelho de pressão. Premium 5,99 599,00 
351 100 Unid Peras para Aparelho de Pressão. Premium 5,28 528,00

352 20 Rol 
Cadarço - largura 01 a 02 cm para 
máscara de oxigênio rolo com 100m

Soni 13,16 263,20 

384 13.000 Unid 
Polifix Equipo 2 vias - Polifix Equipo 2 
vias com presilha e excelente limitador 
de fluxo (fechamento). 

Vital Gold 0,55 7.150,00 

386 2.050 Unid 

Manta Térmica de alumínio - Manta 
Térmica de alumínio, confeccionada em 
poliéster metalizada de 23 mícrons, 
medidas aproximadas 2,10x140. 

Resgate 4,90 10.045,00 

389 20 Unid 
Prancha rígida para imobilização de 
fibra de vidro de cor Amarela e 
vermelha.

Resgate 392,00 7.840,00 

394 50 Emb 
Pilha recarregável aa, 2500mah - 
embalagem com 04 unidades. Com 
capacidade de até 1000 ciclos de carga.

Mox 25,33 1.266,50 

395 25 Emb 
Pilha recarregável aaa, 900mah - 
embalagem com 04 unidades. Com 
capacidade de até 1000 ciclos de carga. 

Mox 17,99 449,75 

396 50 Unid 

Carregador de pilha aa e aaa, bivolt, 
com capacidade para carregar até 04 
pilhas simultaneamente, indicador de led 
que mostra quando a carga está 
completa, com manual. 

Mox 28,43 1.421,50 

TOTAL GERAL R$ 212.478,95

Ata de Registro de preços n. 273/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - ERIMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.463.608/0001-79. 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

103 4.300 Pct 

Atadura de crepom 10cmx1,80m, 13 fios/cm2 
100% algodão, não estéril, esterilizável, prazo 
de validade de no mínimo 5 anos. Largura e 
comprimento em repouso. Pacotes com 12 
unidades. 

Erimar 3,48 14.964,00 

104 3.900 Pct 

Atadura de crepom 15cmx1,80m, 13 fios/cm2 
100% algodão, não estéril, esterilizável, prazo 
de validade de no mínimo 5 anos. Largura e 
comprimento em repouso. Pacotes com 12 
unidades.

Erimar 5,27 20.553,00 

TOTAL GERAL R$ 35.517,00

Ata de Registro de preços n. 274/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - G D C DA SILVA COSTA � EIRELI � EPP., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.721.729/0001-21. 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total R$ 

24 35 Unid 

Seladora grau cirúrgico sela e corta - 
Especificações mínimas: bivolt, porta 
rolo embutido, guilhotina acoplada, 
espessura de selagem: 10mm, 
comprimento de selagem: 30mm, 
controle de potência de selagem, 
Voltagem 127 - 220 Vc.a, 50-60Hz, 
fusível 8A, acionamento por pedal. 
Garantia de 1 ano.

Ecel-Selamax 
Plus 

540,00 18.900,00 

59 3 Unid 

Cabo ECG 10 vias compatível com 
Eletrocardiógrafo, modelo Cardiocare 
EKG 3000/ Cardiotouch, com pino 
banana. 

Global Tech 539,00 1.617,00 

67 5 Unid 
Caneta para cautério controle simples, 
cabo de silicone de 2m, linha MP. 

Deltronix 249,00 1.245,00 

80 10 Unid 

Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, 
tipo Ponta Bola, EM 10 - 5,5 mm - 70 
mm, compatível com modelo marca 
Deltronix B-1600 MP

Deltronix 29,00 290,00 

81 10 Unid 

Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, 
tipo Ponta Bola, EM 11 - 6,5 mm - 70 
mm, compatível com modelo marca 
Deltronix B-1600 MP

Deltronix 29,00 290,00 
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83 15 Unid 

Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, 
tipo Faca Curva, EM 14 - ponta curta - 
70 mm, compatível com modelo marca 
Deltronix B-1600 MP 

Deltronix 29,00 435,00 

84 15 Unid 

Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, 
tipo Faca Curva, EM 17 - ponta longa - 
70 mm, compatível com modelo marca 
Deltronix B-1600 MP 

Deltronix 29,00 435,00 

86 30 Unid 

Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, 
tipo Ponta Alça, EM 12 - 7,0 mm - 70 
mm, compatível com modelo do 
cautério marca Deltronix B-1600 MP

Deltronix 29,00 870,00 

89 15 Unid 

Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, 
tipo Faca Reta, EM 13 - ponta curta - 70 
mm, compatível com modelo do 
cautério marca Deltronix B-1600 MP 

Deltronix 34,00 510,00 

90 15 Unid 

Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, 
tipo Faca Reta, EM 16 - ponta longa - 
70 mm, compatível com modelo do 
cautério marca Deltronix B-1600 MP 

Deltronix 34,00 510,00 

151 240 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. 

Marimar-FP 
109 

11,90 2.856,00 

152 400 Unid 

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. 

Marimar-FP 
109 

11,75 4.700,00 

153 400 Unid 

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 

Marimar-FP 
109 

12,10 4.840,00 
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154 10 Unid 

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.

Marimar-FP 
109 

13,00 130,00 

186 10 Unid 

Cabo de ecg compatível com teb c10 
c30, cabo paciente de 10 vias, caixa 
intermediaria com identificação de 
posiocamento de derivações, rabicohos 
coloridos, com pino banana. Possuir 
registro na Anvisa. 

Global Tech 469,00 4.690,00 

297 1.500 Unid 
Bandagem triangular em tecido algodão 
100%  cru lavável grande 0,75 x 0,75 
aproximadamente 

Marimar-FP 
3600 

3,53 5.295,00 

299 1.500 Unid 
Bandagem triangular em tecido algodão 
100% cru lavável grande 1,45  x 2,00 
aproximadamente

Marimar-FP 
3600 

5,45 8.175,00 

306 3.200 Unid 
Talas de papelão Média de excelente 
qualidade.

Marimar 1,51 4.832,00 

307 2.100 Unid 
Talas de papelão Pequena de excelente 
qualidade. 

Marimar 1,19 2.499,00 

342 30 Unid 

Fluxômetro para oxigênio, 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, escala 
de fluxômetro 0-15l/min

Unitec 43,50 1.305,00 

358 40 Unid 

Colar Cervical PP - 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 PP. 

Marimar 12,60 504,00 

377 60 Unid 

Jogo de clip ecg - Eletrodo para ecg 
eletrodo para membros adulto tipo clip 
colorido jogo com 04 unidades, conector 
padrão para todos os cabos paciente de 
ecg, adulto periférico reutilizável para 
membros, conjunto com 4 clips nas 
cores: vermelho, verde, preto e amarelo.

GlobalTec 85,30 5.118,00 

388 30 Unid 
Prancha rígida para imobilização de 
polietileno de cor amarelo e vermelho. 

Marimar 318,00 9.540,00 

390 3 Unid 

Cardioversor Bifásico portátil, 
transportável e microprocessado. Com 
tela de LCD de alta resolução de 5.7", 
para monitorização cardíaca dos sinais 
vitais. Com alça para transporte (parte 
integrante do gabinete), para que possa 

CMOS 
Drake-VIVO 

14.500,00 43.500,00 
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ser manuseado isoladamente da bolsa de 
alojamento. Desfibrilação de 1 a 200 
joules (bifásico) para desfibrilação 
externa adulto e 1 a 50 joules (bifásico) 
para desfibrilação externa infantil e 
desfibrilador interna adulto/ infantil. 
Utilização de eletrodos reutilizáveis (pás 
permanentes adulto/ infantil conjugadas - 
corpo único) auto self-test indica o modo 
de carga e valor da carga na tela. Auto 
diagnóstico após ser ligado. Indicação 
visual: forma de onda ECG; mensagem de 
carga; frequência cardíaca; Eletrodo de 
ECG desconectado; falhas ocorridas com o 
sistema através do display; sístole 
(batimento cardíaco); acionamento de 
sincronismo (desfibrilação sincronizada); 
nível baixo da bateria; bateria em carga; 
alimentação da rede elétrica. Bateria 
interna (selada) de Lithium- Ferro
recarregável com carregador interno 
acoplado. Sistema de bateria do 
equipamento tem a capacidade de efetuar 
220 descargas de 200 joules ou 10 horas de 
monitorização, sem necessidade de recarga 
durante esse período. Alimentação de 
110/220 V - automático. Gabinete de alto 
impacto, isolado eletricamente. Garantia de 
12 meses. Registro na ANVISA. 

397 3 Unid 

Monitor multiparâmetro modular lcd - 
descrição: fácil operação, ocupa pouco 
espaço, interface com usuário em 
português, possibilita visualização de até 
15 curvas simultâneas, uso adulto, 
pediátrico e neonatal, tela de cristal 
líquido colorida de 10" (lcd tft - matriz 
ativa), transportável, atualização de 
software via disquete, saída para 
impressora, registrador térmico, 
oximetria de 3° geração, com rejeição de 
artefatos de movimento e capacidade de 
operação em baixa perfusão, 
capnografia de 3° geração para pacientes 
intubados e não intubados, apresentação 
de oxicardiorespirograma, tela de 
alarmes e fácil uso, visualização 
simultânea de todos os alarmes 
programados, expansão para 3 módulos 
adicionais, análise de arritmia, classifica 
e registra automaticamente as formas de 
ondas de eventos. Bateria interna 
recarregável ou modular. 

Alfamed-Vita 
400E 

18.500,00 55.500,00 

TOTAL GERAL R$ 178.586,00 

Ata de Registro de preços n. 275/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES � EIRELI � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-87.  

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

365 30 Unid 

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, 
escala de fluxômetro 0-15L/MIN.

Unitec 35,90 1.077,00 

TOTAL GERAL R$ 1.077,00

Ata de Registro de preços n. 276/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA � EPP., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39.  

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total 

R$ 

41 60 Unid 
Relógio de parede - Relógio de parede, cor 
neutra, redondo, material plástico, de ponteiro, 
analógico, à pilha.

Bells 16,06 963,60 

189 300 Pct 
Algodão hidrofólio ortopédico 15 cm x 1,8 mt, 
pacote com 12 unidades

Polar Fix 6,15 1.845,00 
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TOTAL GERAL R$ 2.808,60 

Ata de Registro de preços n. 277/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - LARISMED � INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.860.740/0001-96. 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$ 

29 1.200 Unid 

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

Polar Fix 1,50 1.800,00 

30 1.000 Unid 

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

Polar Fix 2,60 2.600,00 

43 100 Cx 
Clorexidina Alcoólica 0,5%. Com 12 
Unidades. 

Vicpharma 71,50 7.150,00 

47 100 Pct 

Nylon 6-0 - Fio monofilamento preto 
estéril de 45 cm, 6-0 com agulha 2 cm 
caixa com 24 unidades, validade para 5 
anos.

Technofio 22,00 2.200,00 

48 200 Pct 

Nylon 2-0 - Fio monofilamento preto 
estéril de 45 cm, 2-0 com agulha 2 cm 
caixa com 24 unidades, validade para 5 
anos.

Technofio 22,00 4.400,00 

53 20.000 Unid 
Polifix Equipo 2 vias - Polifix Equipo 2 
vias com presilha e excelente limitador 
de fluxo (fechamento). 

Vital Gold 0,53 10.600,00 

107 17.000 Pct 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila 
não estéril, confeccionada com 13 fios, 
com 08 dobras, compressa aberta tem 
aproximadamente uma área de 420 cm2, 
cor branca, bordas devidamente voltadas 
para dentro, que evitam soltura de fios, 
embalagem em pacote plástico com 500 
unidades, constando na parte externa os 
dados de identificação do fabricante e 
marca, de procedência nacional, com 
registro no ministério da saúde, e 
validade mínima de 3 anos a partir da 
data de entrega. Pacote com 500 
unidades.

Larismed 11,00 187.000,00 

115 300 Rol 

Papel grau cirúrgico branco, 100mm x 
100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 
indicador para processo de esterilização. 
Rolo com 100 metros cada. 

Duotec 33,00 9.900,00 

116 300 Rol 

Papel grau cirúrgico branco, 150mm x 
100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 
indicador para processo de esterilização. 
Rolo com 100 metros cada. 

Duotec 53,00 15.900,00 

117 100 Rol 
Papel grau cirúrgico branco, 200mm x 
100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 

Duotec 70,00 7.000,00 
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indicador para processo de esterilização. 
Rolo com 100 metros cada. 

119 30 Rol 

Papel grau cirúrgico branco, 300mm x 
100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 
indicador para processo de esterilização. 
Rolo com 100 metros cada. 

Duotec 105,00 3.150,00 

122 6.000 Cx 

Agulha hipodérmica descartável (13 x 
0,45) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código de 
cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - com 
bisel trifacetado em aço inoxidável, 
embalada individualmente caixa  com 
100 unidades.

S.R 5,00 30.000,00 

124 1.500 Unid 

Sonda foley siliconizada 2 vias, uso 
único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 16, esterilizada a óxido de 
etileno, embalada individualmente com 
validade para 5 anos. 

Advantive 2,70 4.050,00 

127 1.000 Unid 

Sonda foley siliconizada 2 vias, uso 
único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 22, esterilizada a óxido de 
etileno, embalada individualmente com 
validade para 5 anos.

Advantive 2,66 2.660,00 

128 400 Pct 
Compressas Cirúrgicas 23/25Cm com 
50 unidades.

America 22,00 8.800,00 

130 10 Cx Formol 1.000 ml caixa c/ 12 unidades. DGL 113,97 1.139,70

131 500 Cx 

Lâmina de bisturi aço carbono estéril, 
embalado individualmente, número 11 - 
caixa com 100 Unidades. Com validade 
superior a 36 meses a contar da data de 
entrega. 

Advantive 18,50 9.250,00 

133 150 Cx 

Lâmina de bisturi aço carbono estéril, 
embalado individualmente, número 22 - 
caixa com 100 Unidades. Com validade 
superior a 36 meses a contar da data de 
entrega.

Solidor 18,60 2.790,00 

135 5.000 Pares 

Luvas esterilizadas 6.0 - Luva cirúrgica 
tamanho 6.0, embalagem com 1 par, cor 
natural, superfície texturizada, 
lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 
60). Com validade de no mínimo 5 anos.

Maxitex 0,98 4.900,00 

137 8.000 Pares 

Luvas esterilizadas 7.0 - Luva cirúrgica 
tamanho 7.0, embalagem com 1 par, cor 
natural, superfície texturizada, 
lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 
60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,85 6.800,00 

138 16.000 Pares 

Luvas esterilizadas 7.5 - Luva cirúrgica 
tamanho 7.5, embalagem com 1 par, cor 
natural, superfície texturizada, 
lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 
60). Com validade de no mínimo 5 anos.

Maxitex 0,86 13.760,00 

139 10.000 Pares 

Luvas esterilizadas 8.0 - Luva cirúrgica 
tamanho 8,0, embalagem com 1 par, cor 
natural, superfície texturizada, 
lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 
60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,86 8.600,00 

140 9.500 Pares 

Luvas esterilizadas 8.5 - Luva cirúrgica 
tamanho 8,5, embalagem com 1 par, cor 
natural, superfície texturizada, 
lubrificadas com pó bioabsorvível, 
esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 
60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,86 8.170,00 

146 1.500 Cx 

Scalp, dispositivo para infusão 
intravenosa nº 21, embalado 
individualmente, apirogênico, 
esterilizado a óxido de etileno Conector 
proximal luer lock fêmea com tampa 
rosqueável. Tubo em PVC distal. Asa 
em PVC flexível colorido. Cânula 
trifacetada em inox siliconizada. 

Vital Gold 17,50 26.250,00 
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Protetor de cânula, caixas com 100 
unidades. Com validade mínima de 5 
anos. 

147 1.000 Cx 

Scalp, dispositivo para infusão 
intravenosa nº 23, embalado 
individualmente, apirogênico, 
esterilizado a óxido de etileno Conector 
proximal luer lock fêmea com tampa 
rosqueável. Tubo em PVC distal. Asa 
em PVC flexível colorido. Cânula 
trifacetada em inox siliconizada. 
Protetor de cânula, caixas com 100 
unidades. Com validade mínima de 5 
anos.

Labor Import 16,00 16.000,00 

159 2.500 Unid 
Caixa para material perfurocortante e 
infectante com capacidade para 20 
litros. 

Descarbox 3,96 9.900,00 

170 300 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 9,0, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 
24 meses a contar da data de entrega. 
Em material plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura 
em Papel grau Cirúrgico. 

Solidor 3,85 1.155,00 

181 1.005 Cx 

Luvas de procedimentos Tam P - Luva 
de látex para procedimento tamanho 
pequeno, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente 
talcadas, caixa com 100 Unidades.

Nugard 14,20 14.271,00 

182 1.300 Cx 

Luvas de procedimentos Tam M - Luva 
de látex para procedimento tamanho 
médio, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente 
talcadas, caixa com 100 Unidades. 

Nugard 14,29 18.577,00 

193 500 Unid 
Almotolia transp. Plástica bico reto - 
250ml. 

J.Prolab 1,81 905,00 

195 110 Unid 
Clamps Umbilical esterilizados em 
óxido de etileno com validade superior a 
24 meses a partir da data de entrega

Wiltex 0,39 42,90 

197 100 Unid Dreno Penrose nº02 estéril. Madeitex 1,15 115,00

205 500 Cx 
Água destilada estéril frasco 250mL, 
caixa com 20 unidades

J.P 2,30 1.150,00 

206 3.000 FR 
Soro Ringer Lactato 500 ml sistema 
fechado - Soro glicofisiológico 500 ml 
sistema fechado. 

J.P 2,60 7.800,00 

224 2.000 Cx 

Luvas de procedimentos Tam PP - Luva 
de látex para procedimento tamanho PP, 
não estéril, ambidestro, descartável. 
Anatômica, levemente talcadas, caixa 
com 100 Unidades.

Nugard 14,29 28.580,00 

225 3.000 Cx 

Luvas de procedimentos Tam G - Luva 
de látex para procedimento tamanho 
grande, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente 
talcadas, caixa com 100 Unidades.

Nugard 14,29 42.870,00 

226 1.000 Cx 

Luvas de procedimentos Tam G - Luva 
de látex para procedimento tamanho 
grande, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente 
talcadas, caixa com 100 Unidades. 

Nugard 14,29 14.290,00 

228 80 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 4,0, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 
24 meses a contar da data de entrega. 
Em material plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura 
em Papel grau Cirúrgico

Solidor 3,85 308,00 

229 80 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 4,5, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 
24 meses a contar da data de entrega. 
Em material plástico utilizado para 

Vital Gold 3,55 284,00 
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entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura 
em Papel grau Cirúrgico 

231 80 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 5,5, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 
24 meses a contar da data de entrega. 
Em material plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura 
em Papel grau Cirúrgico

Solidor 3,85 308,00 

232 300 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº6,0, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 
24 meses a contar da data de entrega. 
Em material plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura 
em Papel grau Cirúrgico 

Solidor 3,84 1.152,00 

234 500 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 7,0, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 
24 meses a contar da data de entrega. 
Em material plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura 
em Papel grau Cirúrgico

Solidor 3,75 1.875,00 

237 800 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 8,5, com 
CUFF, com validade de esterilização 
superior 24 meses a contar da data de 
entrega. Em material plástico utilizado 
para entubação endotraqueal; 
Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico 

Solidor 3,84 3.072,00 

247 4.000 Rol 
Algodão Hidrofilo100% algodão, não 
estéril com validade de 05 anos, suave e 
absorvente. Rolos com 500 gramas cada. 

Nathalia 7,50 30.000,00 

254 2.000 Unid 
Caixa para material perfuro cortante e 
infectante com capacidade para 07 
litros.

Descarbox 2,06 4.120,00 

257 70.000 Unid 

Cateter I.V., radiopaco, estéril,  atóxica, 
apirogênico, descartável, 22GAx1.88IN 
(1,3x48mm - 95ml/min), com código de 
cores, padrão universal para 
identificação dos calibres, embaladas 
individualmente e esterilizadas a óxido 
de etileno com prazo de validade por no 
mínimo cinco anos, a partir da data de 
fabricação, com a embalagem intacta. 

Labor Import 0,59 41.300,00 

272 3.015 Cx 

Luvas de procedimentos Tam P - Luva 
de látex para procedimento tamanho 
pequeno, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente 
talcadas, caixa com 100 Unidades.

Nugard 14,29 43.084,35 

273 10.000 FR 
Soro fisiológico 9 % 1000 ml sistema 
fechado - Soro fisiológico 0,9% 1000 ml 
sistema fechado.

J.P 4,08 40.800,00 

278 50.625 FR 
Soro fisiológico 500 ml sistema fechado 
- Soro fisiológico 500 ml sistema 
fechado. 

J.P 2,37 119.981,25 

279 16.875 FR 
Soro fisiológico 500 ml sistema fechado 
- Soro fisiológico 500 ml sistema 
fechado. 

J.P 2,37 39.993,75 

295 700 Unid 
Almotolia Transp. Plástica bico reto-500 
ml. 

J.Prolab 2,25 1.575,00 

305 280 Pct 

Touca cirúrgica descartável com elástico 
branco 20g/m2, 100% polipropileno, 
atóxico, antialérgico, antibacteriano, 
permeável ao ar, resistente, esterilizável, 
pacote com 100 unidades.

Embramac 5,80 1.624,00 
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350 300 Unid 

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". 

Solidor 11,30 3.390,00 

353 1.500 Unid 
Caixa para material perfuro cortante e 
infectante com capacidade para 03 
litros. 

Descarbox 1,50 2.250,00 

359 400 Pct 
Compressas Cirúrgicas 45/50 Cm com 
50 unidades.

Gazetex 37,69 15.076,00 

366 100 Cx 

Lâmina de bisturi aço carbono estéril, 
embalado individualmente, número 21 - 
caixa com 100 Unidades. Com validade 
superior a 36 meses a contar da data de 
entrega. 

Solidor 18,60 1.860,00 

TOTAL GERAL R$ 886.578,95 

Ata de Registro de preços n. 278/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - M. MAGALHÃES � PRODUTOS HOSPITALARES � ME., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.255.796/0001-99. 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total R$ 

1 250 Rol 
Papel ECG temosensível - Papel 
reticulado, 216mm x 30m, para uso de 
eletrocardiografos.

Tecnoprint 18,10 4.525,00 

28 650 Unid 

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

Polar Fix 1,12 728,00 

36 100 Unid 

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

Oscilan 58,50 5.850,00 

55 8.000 Unid Equipo macrogotas para nutrição enteral Descarpack 0,84 6.720,00 

109 10.000 Unid 

Espéculo vaginal tamanho médio 
modelo Collins, estéril, não lubrificado, 
termicamente confortável, fabricado em 
poliestireno cristal, que permita uma 
excelente transparência e transmissão 
luminosa, com parafuso regulador 
(borboleta) acoplado. Valvas anatômicas 
de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices 
vaginais. Medidas aproximadas: eixo 
longitudinal da valva: 95mm, largura 
perpendicular proximal de 25mm e 
distal de 28mm, comprimento total: 
156mm.

Cral 0,73 7.300,00 

110 20.000 Unid 

Espéculo vaginal tamanho pequeno 
modelo Collins, estéril, não lubrificado, 
termicamente confortável, fabricado em 
poliestireno cristal, que permita uma 
excelente transparência e transmissão 
luminosa, com parafuso regulador 
(borboleta) acoplado. Valvas anatômicas 
de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices 
vaginais. Medidas aproximadas: eixo 
longitudinal da valva: 80mm, largura 
perpendicular proximal e distal: 22mm, 
comprimento total: 143mm.

Cral 0,74 14.800,00 
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129 1.600 Rol 

Esparadrapo impermeável 05cmx4,5m,é 
composto de tecido 100% algodão com 
resina acrílica impermeabilizante.  Nele 
é aplicada massa adesiva à base de 
borracha natural, óxido de zinco e 
resina. Fácil de rasgar e de excelente 
flexibilidade, enrolado em carretel. 

Copertina 1,92 3.072,00 

145 200 Cx 

Scalp, dispositivo para infusão 
intravenosa nº 19, embalado 
individualmente, apirogênico, 
esterilizado a óxido de etileno Conector 
proximal luer lock fêmea com tampa 
rosqueável. Tubo em PVC distal. Asa 
em PVC flexível colorido. Cânula 
trifacetada em inox siliconizada. 
Protetor de cânula, caixas com 100 
unidades. Com validade mínima de 5 
anos.

Lamedid 16,90 3.380,00 

148 50 Cx 

Scalp, dispositivo para infusão 
intravenosa nº 25, embalado 
individualmente, apirogênico, 
esterilizado a óxido de etileno Conector 
proximal luer lock fêmea com tampa 
rosqueável. Tubo em PVC distal. Asa 
em PVC flexível colorido. Cânula 
trifacetada em inox siliconizada. 
Protetor de cânula, caixas com 100 
unidades. Com validade mínima de 5 
anos. 

Lamedid 16,90 845,00 

221 3.000 Cx 

Agulha hipodérmica descartável (40 
x1,2) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código de 
cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - com 
bisel trifacetado em aço inoxidável, 
embalada individualmente caixa com 
100 unidades. 

Descarpack 6,14 18.420,00 

235 800 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 7,5, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 
24 meses a contar da data de entrega. 
Em material plástico utilizado para 
entubação endotraqueal; Marcadores de 
graduação em centímetros; Embalagem 
individual tipo Blister, de fácil abertura 
em Papel grau Cirúrgico

Lamedid 3,65 2.920,00 

260 2.000 Unid 

Espéculo vaginal tamanho grande 
modelo Collins, estéril, não lubrificado, 
termicamente confortável, fabricado em 
poliestireno cristal, que permita uma 
excelente transparência e transmissão 
luminosa, com parafuso regulador 
(borboleta) acoplado. Valvas anatômicas 
de contornos lisos e regulares, 
semelhantes ao formato dos fórnices 
vaginais. Medidas aproximadas: eixo 
longitudinal da valva: 110mm, largura 
perpendicular proximal de 29mm e 
distal de 32mm, comprimento total: 
170mm. 

Cral 0,86 1.720,00 

311 520 Unid 

Sonda gástrica Levine longa 
siliconizada nº 10, descartáveis 
compostas de tubo de PVC atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com 
modelo de furação especifica e conector 
com tampa.  Esterilizado por óxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente.

Medsonda 0,82 426,40 

313 1.000 Unid 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 16 - 
Sonda gástrica Levine longa 
siliconizada nº 16, descartáveis 
compostas de tubo de PVC atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com 
modelo de furação especifica e conector 
com tampa. Esterilizado por óxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos. 

Medsonda 1,01 1.010,00 
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Embaladas individualmente. 

314 1.500 Unid 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 18 - 
Sonda gástrica Levine longa 
siliconizada nº 18, descartáveis 
compostas de tubo de PVC atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com 
modelo de furação especifica e conector 
com tampa. Esterilizado por óxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente.

Medsonda 1,10 1.650,00 

315 1.500 Unid 

Sonda gástrica longa siliconizada nº 20 - 
Sonda gástrica Levine longa 
siliconizada nº 20, descartáveis 
compostas de tubo de PVC atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado com 
modelo de furação especifica e conector 
com tampa. Esterilizado por óxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente. 

Medsonda 1,24 1.860,00 

332 30 Cx 
Fio monofilamento preto estéril de 45 
cm, 3-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 
unidades. Validade para 5 anos. 

Procare 22,75 682,50 

333 30 Cx 
Fio monofilamento preto estéril de 45 
cm, 4-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 
unidades. Validade para 5 anos.

Procare 22,75 682,50 

334 30 Cx 
Fio monofilamento preto estéril de 45 
cm, 5-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 
unidades. Validade para 5 anos.

Procare 22,75 682,50 

339 200 Cx 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 
cm, 3-0 com agulha 2 cm caixa com 24 
unidades, validade para 5 anos. 

Procare 22,75 4.550,00 

340 700 Cx 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 
cm, 4-0 com agulha 2 cm caixa com 24 
unidades, validade para 5 anos. 

Procare 22,75 15.925,00 

341 400 Cx 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 
cm, 5-0 com agulha 2 cm caixa com 24 
unidades, validade para 5 anos

Procare 22,75 9.100,00 

TOTAL GERAL R$ 106.848,90

Ata de Registro de preços n. 279/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - MIRANDA & GEORGINI LTDA � EPP., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.596.721/0001-60. 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

44 100 CX 

Clorexidina Degermante 4% - 
Digluconato de clorexidina a 4 %, 
indicado para assepsia e degermação 
das mãos e
antebraços da equipe cirúrgica, 
ambulatória, laboratorial, preparo pré 
cirúrgico da pele de pacientes e em 
feridas de pequenas extensões, 
frascos com 1000mL. Com 12 
unidades.

Rio Química 144,00 14.400,00 

45 10 CX 

P.V.P.I. Degermante, solução de 
polivinilpirrolidona com 1% de iodo 
ativo, solução aquosa de uso tópico - 
frasco escuro com 1 litro, caixa com 
12 unidades. 

Rio Química 109,00 1.090,00 

51 112.500 Unid 

Equipo Macrogotas c/ câmara 
flexível - Equipo macro gotas, 
controlador de fluxo
(gotejamento) tipo pinça rolete com 
injetor lateral, lanceta perfurante para 
conexão ao recipiente de solução, 
câmara flexível, com visualização de
gotejamento, extensão em PVC 
comprimento mínimo 140cm, 
conexão luer para dispositivo de 
acesso venenoso, extensão distal em 

Descarpack 0,89 100.125,00 
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látex, unindo o tubo de PVC ao 
conector luer,estéril, atóxico, 
apirogênico, esterilizado por radiação 
gama, embalado individualmente. 
Com excelente limitador de fluxo 
(fechamento). 

52 37.500 Unid 

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

Descarpack 0,89 33.375,00 

54 40.000 Unid Sonda Uretral N° 12 Medsonda 0,47 18.800,00 

61 140 Pct 

Eletrodo descartável para 
monitoração cardíaca/ 
eletrocardiograma pré - gel, modelo 
Adulto - produto não estéril, pacote 
com 100 unidades.

Solidor 24,50 3.430,00 

100 1.000 Unid 
Avental manga longa tamanho único. 
Descartável

Talge 1,10 1.100,00 

111 2.000 Unid 
Fita adesiva (fita crepe) na cor branca 
com 50m de comprimento. 

Ciex 1,88 3.760,00 

118 50 Rol 

Papel grau cirúrgico branco, 250mm 
x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de 
esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Esterilcare 90,70 4.535,00 

132 300 CX 

Lâmina de bisturi aço carbono estéril, 
embalado individualmente, número 
15 - caixa com 100 Unidades. Com 
validade superior a 36 meses a contar 
da data de entrega.

Advantive 20,00 6.000,00 

144 50 Unid Vaselina sólida de 500 gramas. Rio Química 12,60 630,00

149 50.000 Unid 

Seringas descartáveis de 10 ml 
estéril, sem agulha, com bico, sem 
rosca, esterilizada a óxido de etileno, 
válida por no mínimo 05 anos, 
atóxica e apirogênica, embalada 
individualmente, apresenta alto grau 
de precisão, traços e números de 
inscrição claros e legíveis. 

SR 0,199 9.950,00 

171 50.000 Unid 

Cateter I.V., radiopaco, estéril, 
atóxica, apirogênico, descartável, 
16GAx1.77IN (1,7x45mm - 
205ml/min), com código de cores, 
padrão universal para identificação 
dos calibres, embaladas 
individualmente e esterilizadas a 
óxido de etileno com prazo de 
validade por no mínimo cinco anos, a 
partir da data de fabricação, com a 
embalagem intacta.

Solidor 0,65 32.500,00 

172 40.000 Unid 

Cateter I.V., radiopaco, estéril, 
atóxica, apirogênico, descartável, 
14GAx1.75IN (2,1x45mm - 
330ml/min), com código de cores, 
padrão universal para identificação 
dos calibres, embaladas 
individualmente e esterilizadas a 
óxido de etileno com prazo de 
validade por no mínimo cinco anos, a 
partir da data de fabricação, com a 
embalagem intacta.

Solidor 0,65 26.000,00 

177 70.000 Unid Cateter I.V., radiopaco, estéril, Solidor 0,65 45.500,00
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atóxica, apirogênico, descartável,  
24GAx0,75IN (0,7x19mm - 
25ml/min), com código de cores, 
padrão universal para identificação 
dos calibres, embaladas 
individualmente e esterilizadas a 
óxido de etileno com prazo de 
validade por no mínimo cinco anos, a 
partir da data de fabricação, com a 
embalagem intacta. Excelente 
qualidade. 

200 100 Lt 
Gel condutor de eletricidade para uso 
no aparelho desfibrilador, embalagem 
com 1 litro.

Ciclofarma 2,90 290,00 

201 100 Unid 
Gel para ultrassom com embalagem 
com 5 litros.

Ciclofarma 12,50 1.250,00 

242 200 Lt 
Vaselina liquida 1000ml. Validade 
mínima de 02 anos 

Rio Química 12,50 2.500,00 

243 200 Lt 
Água oxigenada frasco 1000mL. 
Validade mínima de 02 anos. 

Rio Química 2,60 520,00 

244 200 CX 

Agulha hipodérmica descartável (20 
x 0,55) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código 
de cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - 
com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, embalada 
individualmente caixa  com 100 
unidades.

Solidor 5,40 1.080,00 

245 1.000 CX 

Agulha hipodérmica descartável (25 
x 0,70) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código 
de cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - 
com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, embalada 
individualmente caixa com 100 
unidades. 

Solidor 5,40 5.400,00 

288 200 CX 

P.V.P.I. Degermante, solução de 
polivinilpirrolidona com 1% de iodo 
ativo, solução aquosa de uso tópico - 
frasco escuro com 1 litro, caixa com 
12 unidades.

Rio Química 114,80 22.960,00 

289 300 CX 

P.V.P.I. Tópico, solução de 
polivinilpirrolidona com 1% de iodo 
ativo, solução aquosa de uso tópico - 
frasco escuro com 1 litro, caixa com 
12 unidades. 

Rio Química 114,80 34.440,00 

302 6.000 Unid 

Cateter nasal tipo óculos em 
embalagem individual estéril com 
dados de identificação e procedência 
data e tipo de esterilização e tempo 
de validade. 

Medsonda 0,73 4.380,00 

317 20.000 Unid 

Sonda p/ aspiração traqueal n° 06 - 
Sonda p/ aspiração traqueal nº 06, 
descartáveis compostas de tubo de 
PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. 
Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente.

Medsonda 0,44 8.800,00 

318 20.000 Unid 

Sonda p/ aspiração traqueal n° 08 - 
Sonda p/ aspiração traqueal nº 08, 
descartáveis compostas de tubo de 
PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. 
Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente. 

Medsonda 0,46 9.200,00 

319 20.000 Unid 
Sonda p/ aspiração traqueal n° 10 - 
Sonda p/ aspiração traqueal nº 10, 
descartáveis compostas de tubo de 

Medsonda 0,47 9.400,00 
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PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. 
Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente. 

320 20.000 Unid 

Sonda p/ aspiração traqueal nº 12, 
descartáveis compostas de tubo de 
PVC atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa.  
Esterilizado por óxido de etileno. 
Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente.

Medsonda 0,49 9.800,00 

321 20.000 Unid 

Sonda p/ aspiração traqueal n° 14 - 
Sonda p/ aspiração traqueal nº 14, 
descartáveis compostas de tubo de PVC 
atóxico, apirogênico, flexível, 
siliconizado com modelo de furação 
especifica e conector com tampa. 
Esterilizado por óxido de etileno. Prazo 
de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Medsonda 0,51 10.200,00 

322 10.000 Unid 

Sonda Uretral nº 06, descartáveis 
compostas de tubo de PVC atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado 
com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por 
óxido de etileno. Embaladas 
individualmente. Prazo de validade 
de 5 anos. .

Medsonda 0,44 4.400,00 

323 10.000 Unid 

Sonda Uretral nº 08, descartáveis 
compostas de tubo de PVC atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado 
com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por 
óxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Medsonda 0,44 4.400,00 

324 10.000 Unid 

Sonda uretral nº10, descartáveis 
compostas de tubo de pvc atóxico, 
epirogênico, flexível, siliconizado 
com modelo de furacão especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado 
por oxido de etileno. Prazo de 
validade de 5 anos. embaladas 
individualmente. 

Medsonda 0,46 4.600,00 

325 15.000 Unid 

Sonda uretral nº 14, descartáveis 
compostas de tubo de pvc atóxico, 
epirogênico, flexível, siliconizado 
com modelo de furacão especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado 
por oxido de etileno. Prazo de 
validade de 5 anos. embaladas 
individualmente.

Medsonda 0,49 7.350,00 

326 15.000 Unid 

Sonda uretral nº 16, descartáveis 
compostas de tubo de pvc atóxico, 
apirogenico, flexível, siliconizado 
com modelo de furacão especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado 
por oxido de etileno. Prazo de 
validade de 5 anos. embaladas 
individualmente. 

Medsonda 0,55 8.250,00 

327 1.000 Lt 

Detergente multienzimático, Ph 
neutro e 04 enzimas (protease, 
amilase, lipase e carbo-hidrase) 
associado a uma combinação de 
tensoativos não iônicos e álcool 
isopropílico, embalagem com 1 litro. 
Validade mínima de 02 anos.

Rio Química 14,50 14.500,00 

363 5.000 Rol 

Esparadrapo impermeável 
10cmx4,5m, é composto de tecido 
100% algodão com resina acrílica 
impermeabilizante.  Nele é aplicada 
massa adesiva à base de borracha 
natural, óxido de zinco e resina. Fácil 
de rasgar e de excelente flexibilidade, 

Adpele 4,60 23.000,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGASSEXTA-FEIRA 26/01/2018  ANO: X    Nº: 2076     PÁG:33



enrolado em carretel. 

379 122.000 Unid 

Seringas descartáveis de 10 ml  
estéril, sem agulha, com rosca, 
esterilizada a óxido de etileno, válida 
por no mínimo 05 anos, atóxica e 
apirogênica, embalada 
individualmente, apresenta alto grau 
de precisão, traços e números de 
inscrição claros e legíveis.

SR 0,199 24.278,00 

382 110.000 Unid 

Seringas descartáveis 3 ml s/ agulha 
bico lock c/ rosca - Seringas 
descartáveis de 3 ml estéril, sem 
agulha, com rosca, esterilizada a 
óxido de etileno, válida por no 
mínimo 05 anos, atóxica e 
apirogênica, embalada 
individualmente, apresenta alto grau 
de precisão, traços e números de 
inscrição claros e legíveis. 

SR 0,099 10.890,00 

383 150.000 Unid 

Seringas descartáveis 5 ml s/ agulha 
bico lock c/ rosca - Seringas 
descartáveis de 5 ml estéril, sem 
agulha, com rosca, esterilizada a 
óxido de etileno, válida por no 
mínimo 05 anos, atóxica e 
apirogênica, embalada 
individualmente, apresenta alto grau 
de precisão, traços e números de 
inscrição claros e legíveis.

SR 0,11 16.500,00 

TOTAL GERAL R$ 539.583,00

Ata de Registro de preços n. 280/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - ODONTOMEDI � PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 
HOSPITALARES LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03.  

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

72 50 Unid 

Pinças Cheron 25 cm, usada para a 
realização da anti-sepsia do paciente. 
Produto Confeccionado em Aço 
Inoxidável. Embalagem plástica individual, 
constando os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade. Com 
serrilha. Garantia: 10 anos contra defeitos 
de fabricação. Tamanho: 25 cm. 
Certificações: Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, 
Normas da ABNT, CE.

Golgran 34,00 1.700,00 

73 40 Unid 
Pinça pozzi, serve para curativo de colo 
uterino, produto Confeccionado em Aço 
Inoxidável, com garras, 24cm. 

Golgran 36,90 1.476,00 

74 15 Unid 

Pinça medina. Destina-se a coleta através 
de Biópsia no Colo Uterino para exame 
laboratorial. Produto confeccionado em 
Aço Inoxidável, Tamanho: 24cm, 2mm. 

Golgran 132,60 1.989,00 

125 1.500 Unid 

Sonda foley siliconizada 2 vias, uso único, 
esterilizado a radiação gama, tamanho nº 
18, esterilizada a óxido de etileno, 
embalada individualmente com validade 
para 5 anos.

Solidor 2,65 3.975,00 

136 7.000 Pares 

Luvas esterilizadas 6.5 - Luva cirúrgica 
tamanho 6.5, embalagem com 1 par, cor 
natural, superfície texturizada, lubrificadas 
com pó bioabsorvível, esterilizadas por 
Raios Gama (Cobalto 60). Com validade de 
no mínimo 5 anos. 

Maxitex 0,89 6.230,00 

173 40.000 Unid 

Cateter I.V., radiopaco, estéril, atóxica, 
apirogênico, descartável, 18GAx1.88IN 
(1,3x48mm - 95ml/min), com código de 
cores, padrão universal para identificação 
dos calibres, embaladas individualmente e 
esterilizadas a óxido de etileno com prazo 
de validade por no mínimo cinco anos, a 
partir da data de fabricação, com a 
embalagem intacta.

Solidor 0,599 23.960,00 

174 70.000 Unid 
Cateter I.V., radiopaco, estéril, atóxica, 
apirogênico, descartável, 20GAx1.88IN 

Solidor 0,599 41.930,00 
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(1,3x48mm - 95ml/min), com código de 
cores, padrão universal para identificação 
dos calibres, embaladas individualmente e 
esterilizadas a óxido de etileno com prazo 
de validade por no mínimo cinco anos, a 
partir da data de fabricação, com a 
embalagem intacta. 

214 300 Unid Umidificador para cateter de oxigênio. Unitec 11,30 3.390,00 

223 40 Rol 

Malha tubular ortopédica, tecido 100% 
algodão, cru ou misto, com elasticidade no 
sentido transversal e compressão uniforme, 
medindo 20cmx25mm, embalado em 
material que garanta a integridade do 
produto.

Polar Fix 16,30 652,00 

230 80 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 5,0, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 24 
meses a contar da data de entrega. Em 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico 

Solidor 3,85 308,00 

233 400 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 6,5, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 24 
meses a contar da data de entrega. Em 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico

Solidor 3,79 1.516,00 

236 800 Unid 

Cânula endotraqueal c/balão nº 8,0, com 
CUFF, com balonete inflável de fixação, 
com validade de esterilização superior 24 
meses a contar da data de entrega. Em 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico 

Solidor 3,69 2.952,00 

238 100 Unid 

Cânula endotraqueal s/balão nº 2,0, com 
validade de esterilização superior 24 meses 
a contar da data de entrega. Tubo de 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico

Solidor 2,75 275,00 

239 80 Unid 

Cânula endotraqueal s/balão nº 2,5, com 
validade de esterilização superior 24 meses 
a contar da data de entrega. Tubo de 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico 

Solidor 2,75 220,00 

240 80 Unid 

Cânula endotraqueal s/balão nº 3,0, com 
validade de esterilização superior 24 meses 
a contar da data de entrega. Tubo de 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico 

Solidor 2,75 220,00 

241 80 Unid 

Cânula endotraqueal s/balão nº 3,5, com 
validade de esterilização superior 24 meses 
a contar da data de entrega. Tubo de 
material plástico utilizado para entubação 
endotraqueal; Marcadores de graduação em 
centímetros; Embalagem individual tipo 
Blister, de fácil abertura em Papel grau 
Cirúrgico

Solidor 2,75 220,00 

261 100 CX 
Nylon 6-0 - Fio monofilamento preto 
estéril de 45 cm, 6-0 com agulha 2 cm 
caixa com 24 unidades, validade para 5 

Procare 23,90 2.390,00 
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anos. 

271 80 Unid 

Lanterna pequena hospitalar - Lanterna 
clínica resistente e de longa duração, 
material de confecção de alumínio de alta 
performance com iluminação LED de 3V. 
Confeccionada em metal leve de alta 
qualidade, Iluminação brilhante para 
melhor visualização, LED de alta potência 
com vida útil de no mínimo 10.000 horas. 

Missouri 24,70 1.976,00 

294 80 Rol 

Malha tubular ortopédica, tecido 100% 
algodão, cru ou misto, com elasticidade no 
sentido transversal e compressão uniforme, 
medindo 15cmx25mm, embalado em 
material que garanta a integridade do 
produto. 

Polar Fix 10,58 846,40 

330 200 CX 

Nylon 2-0 - Fio monofilamento preto 
estéril de 45 cm, 2-0 com agulha 2 cm 
caixa com 24 unidades, validade para 5 
anos

Procare 21,90 4.380,00 

331 30 CX 
Fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 
2-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 
unidades. Validade para 5 anos. 

Procare 22,70 681,00 

336 50 CX 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante 
nº 3-0 - caixa com 24 envelopes. Validade 
5 anos. 

Procare 25,90 1.295,00 

337 50 CX 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante 
nº 4-0 - caixa com 24 envelopes. Validade 
5 anos. 

Procare 25,90 1.295,00 

338 80 CX 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante 
nº 5-0 - caixa com 24 envelopes. Validade 
5 anos.

Procare 25,90 2.072,00 

345 2 Unid 

Cadeira de banho simples. Possui estrutura 
de aço e quatro rodas pequenas, apoio de 
pé fixo, apoio para braço fixo, freios 
laterais, capacidade para 80 kg. 

CDS 201 146,00 292,00 

392 24.000 Rol 

Atadura de crepom 6cm x 4,5m. 13 fios 
cm/2atadura de crepe, medindo 
aproximadamente 06cm de largura x 4,5m 
de comprimento, cor natural com 13fios, 
constituído de fios de algodão cru, bordas 
devidamente acabadas, elasticidade 
adequada uni- formemente enrolada 

Biotextil 0,30 7.200,00 

393 50 CX 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante 
nº 2-0 - caixa com 24 envelopes. Validade 
5 anos.

Procare 26,65 1.332,50 

TOTAL GERAL R$ 114.772,90

Ata de Registro de preços n. 281/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA � ME., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.053.326/0001-94. 

Item Quant Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

21 5 Unid 

Balança de precisão - Mini balança de 
bolso de alta precisão, sensor de alta 
precisão display iluminado para melhor 
leitura, prato para pesagem botão: 
on/off, função: tara (autocalibração),  
para uso profissional em farmácias, 
laboratórios, joalherias, etc. Desliga 
automaticamente fonte de alimentação: 
2 pilhas aaa inclusas  temperatura de 
operação: 10 a 30 ° c

HM 500 134,00 670,00 

27 40 Unid 

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

LP Plásticos 155,00 6.200,00 

40 20 Unid 

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

RSP 113,00 2.260,00 
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Interno; compartimento fixo; quatro 
cartelas com 9 compartimentos fechadas 
individualmente em velcro. Cores: azul 
e vermelho. 

150 70 Unid 

Estabilizador Lateral de cabeça conjunto 
completo contendo base, tijolinhos 
laterais, e tirantes com velcro da cor 
amarelo. 

RSP 112,00 7.840,00 

156 350 Unid Bateria para desfibrilador zoll EAD, 3v Panasonic 24,90 8.715,00
183 10.200 Unid Pilha alcalina AAA Elgin 1,14 11.628,00
184 10.150 Unid Pilha alcalina AA Elgin 1,20 12.180,00
185 2.500 Unid Pilha alcalina C 1,5v Elgin 4,79 11.975,00 

207 3.400 Unid 
Talas de papelão grande de excelente 
qualidade. 

RSP 1,86 6.324,00 

284 15 Unid 

Sensor de oximetria clip de dedo adulto, 
utilizado para medição não invasiva de 
saturação periférica de oxigênio (SpO2), 
frequência cardíaca e onda pletismográfica de 
pulso, compatível com tecnologia NELLCOR, 
conector quadrado 9 pinos. Seu desenho 
ergonômico proporciona conforto e perfeita 
fixação, confeccionado em silicone hospitalar 
de fácil limpeza e durabilidade. Reutilizável.

NQA 360,00 5.400,00 

298 1.900 Unid 
Bandagem triangular em tecido algodão 
100% cru lavável grande 1,42 x 1,80 
aproximadamente 

Marimar 4,35 8.265,00 

303 4 Unid 
Colete de Imobilização Dorsal Adulto 
(KED) com Velcro, em nylon em padrão 
universal. 

VR 195,00 780,00 

304 4 Unid 
Colete de Imobilização Dorsal Infantil 
(KED) com Velcro, em nylon em padrão 
universal.

VR 195,00 780,00 

354 95 Unid 
Cintos de nylon apresilhados de cor 
amarela

VR 7,25 688,75 

355 95 Unid 
Cintos de nylon apresilhados de cor 
preta 

VR 7,25 688,75 

356 95 Unid 
Cintos de nylon apresilhados de cor 
verde 

VR 7,25 688,75 

357 95 Unid 
Cintos de Nylon Apresilhados de Cor 
Vermelha VR 7,25 688,75 

373 350 Unid 
Bateria 9v Carbono Zinco,  Capacidade: 
330mAh 

Panasonic 19,99 6.996,50 

374 7.500 Unid Pilha alcalina C 1,5v Elgin 4,79 35.925,00
TOTAL GERAL R$ 128.693,50 

Ata de Registro de preços n. 282/2017, assinada em 30 de Março de 2017 - RINAMED � COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA � EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83. 

Item Quant. Unid Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$ 
Valor Total R$ 

3 60 Unid 

Eletrodo cardiológico infantil 
completo - Eletrodo cardiológico 
précordial infantil completo Sucção + 
pêra, pêra confeccionada em látex.

Mikatos 12,00 720,00 

4 120 Unid 
Pêra para aparelho ecg, em látex, 
embalada individualmente.

Mikatos 2,05 246,00 

7 3 Unid 

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

Clean 160,00 480,00 

10 300 Unid 
Solução glicerinada - Solução de 
glicerina 12% com sonda retal - 
solução de 500 ml

JP 3,70 1.110,00 

20 400 Unid Esfigmomanômetro sem Estetoscópio Solidor 57,00 22.800,00 
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- 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, partes cromadas 
metálicas fabricado conforme 
especificações do INMETRO 
registrado na ANVISA .Itens 
inclusos: pêra de borracha, aparelho 
de pressão com fecho em presilha, 
braçadeira em nylon, mostrador 
graduado e 01 ano de garantia.

49 20.000 Unid 

Lancetas estéril para glicemia - 
Lanceta Dispositivo em PVC e mola 
com Agulha estéril de uso 
descartável sem caneta.

Advantive 0,24 4.800,00 

76 250 Unid 

Especulo com sugador CAF Espéculo 
vaginal descartável à exata 
semelhança do modelo existente em 
nosso meio, chamado Collins. É 
composto de duas valvas articuladas 
por encaixe deslizante e ducto que, 
ao conectado a um aspirador, permite 
drenagem dos vapores resultantes da 
cauterização.  Espéculo com 110mm 
no eixo longitudinal dos elementos 
articulados, 27mm de largura 
máxima distal e 24mm em sua maior 
largura proximal (tamanho pequeno).

Kolplast 1,75 437,50 

77 200 Unid 

Especulo com sugador CAF Espéculo 
vaginal descartável à exata 
semelhança do modelo existente em 
nosso meio, chamado Collins. É 
composto de duas valvas articuladas 
por encaixe deslizante e ducto que, 
ao conectado a um aspirador, permite 
drenagem dos vapores resultantes da 
cauterização. Espéculo com 116mm 
no eixo longitudinal dos elementos 
articulados, 33mm de largura 
máxima distal e 30mm em sua maior 
largura proximal (tamanho médio). 

Kolplast 1,75 350,00 

106 6.000 Unid 

Bolsa para coleta de drenagem 
urinária por Sistema Fechado Bio 
Bag, esterilizado a óxido de etileno, 
pacote kit contendo: bolsa coletora 
com capacidade de 2000ml, tubo 
extensor, pinça corta fluxo, válvula 
anti-refluxo, apoio para 
deambulação, tubo de drenagem.

Lamedid 2,18 13.080,00 

113 6.100 Rol 
Lençol de papel hospitalar 50cm x 
50m.

Neve 5,07 30.927,00 

114 4.000 Cx 

Máscaras cirúrgicas descartáveis 
antialérgicas com elásticos, com 
tripla camada (matriz filtrante retida 
entre duas camadas de revestimento), 
clip nasal de alumínio interno fixado 
firmemente dentro do revestimento, 
elásticos firmemente aderidos ao 
corpo da máscara, com eficiência de 
filtragem bacteriana e de partículas, 
em caixa de papelão contendo 50 
unidades.

Lamedid 4,55 18.200,00 

120 450.000 Unid 

Seringa descartável para insulina - 
1ml com agulha fixa longa, com 
graduação para 100 unidades de 
insulina, sendo: Seringa descartável, 
estéril, em polipropileno 
transparente, atóxica, com escala de 
graduação bem identificadas, com 
anel de retenção em sua extremidade 
distal, possibilitando perfeito deslize 
e impedindo o desprendimento do 
êmbolo do cilindro; Agulha com 
aproximadamente 12,7mm de 

TKL 0,16 72.000,00 
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comprimento, 0,33mm de espessura, 
integralmente siliconizada, bisel 
trifacetado e protetor plástico. Deve 
estar embalada em invólucro 
apropriado e de acordo com o 
processo de esterilização. O 
vencimento do produto deve ser de 
no mínimo um ano após a entrega do 
mesmo. Registro no Ministério da 
Saúde. 

123 1.500 Unid 

Sonda foley siliconizada 2 vias, uso 
único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 14, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada individualmente 
com validade para 5 anos.

Solidor 2,74 4.110,00 

126 500 Unid 

Sonda foley siliconizada 2 vias, uso 
único, esterilizado a radiação gama, 
tamanho nº 20, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada individualmente 
com validade para 5 anos. 

Solidor 2,79 1.395,00 

134 200 CX 
Lâmina de tricotomia caixa com 10 
Unidades. 

Lord 2,00 400,00 

142 16.100 FR 
Soro glicofisiológico 250 ml sistema 
fechado - Soro glicofisiológico 250 
ml sistema fechado.

JP 2,27 36.547,00 

179 7.000 Unid 

Fita cirúrgica microporosa 
hipoalérgica 2,5cm x 10m 
confeccionada com substrato de não-
tecido a base de fibras de viscose, 
resina acrílica e massa adesiva a base 
de poliacrilato hipoalérgico 
impermeabilizante. Enrolado em 
carreteis plásticos, com abas. 

Missner 1,58 11.060,00 

191 100 CX 

Agulha descartável estéril - 
embalagem apirogênica, (25x0,7mm) 
(22G), utilizada em coletas múltiplas 
de sangue, dispositivo emborrachado 
que evita contaminação na troca dos 
tubos. Cânula em aço inoxidável, 
trifacetada e siliconizada, embalagem 
com 100 unidades. 

Solidor 5,64 564,00 

192 1.500 CX 

Agulha hipodérmica descartável (40 
x1,6) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código 
de cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - 
com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, embalada 
individualmente caixa com 100 
unidades. Com validade mínima de 5 
anos. 

Injex 7,71 11.565,00 

196 100 Unid Dreno Penrose nº01 estéril. Waltex 0,87 87,00 

222 50 ROL 

Malha tubular ortopédica, tecido 
100% algodão, cru ou misto, com 
elasticidade no sentido transversal e 
compressão uniforme, medindo 
10cmx25mm, embalado em material 
que garanta a integridade do produto

Neve 8,79 439,50 

246 1.500 CX 

Agulha hipodérmica descartável (30 
x 0,70) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código 
de cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - 
com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, embalada 
individualmente caixa com 100 
unidades. Com validade mínima de 5 
anos. 

Solidor 5,39 8.085,00 

248 100 Unid 

Aparelho de barbear em inóx com 
haste e suporte para a lâmina 
separados muito utilizado para 
cirurgias e tricotomias 

Profinox 5,00 500,00 

255 3.000 Unid 
Caixa para material perfuro cortante 
e infectante com capacidade para 13 

Descarbox 2,69 8.070,00 
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litros. 

262 5 CX 
Fio de sutura catgut agulhado 
cortante nº 2-0 

Technofio 64,80 324,00 

263 5 CX 
Fio de sutura catgut agulhado 
cortante nº 5-0 

Technofio 64,80 324,00 

264 5 CX 

Fio de sutura catgut cromado 1-0 
com agulha 22mm 1/2 círculo 
cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, 
com tamanho da agulha desenhado 
em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e 
vencimento no envelope externo. 
Caixa com 24 envelopes.

Technofio 64,80 324,00 

265 5 CX 

Fio de sutura catgut cromado 2-0 
com agulha 22mm 1/2 círculo 
cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, 
com tamanho da agulha desenhado 
em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e 
vencimento no envelope externo. 
Caixa com 24 envelopes. 

Technofio 64,80 324,00 

266 5 CX 

Fio de sutura catgut cromado 3-0 
com agulha 22mm 1/2 círculo 
cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, 
com tamanho da agulha desenhado 
em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e 
vencimento no envelope externo. 
Caixa com 24 envelopes. 

Technofio 64,80 324,00 

267 5 CX 

Fio de sutura catgut cromado 4-0 
com agulha 22mm 1/2 círculo 
cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, 
com tamanho da agulha desenhado 
em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e 
vencimento no envelope externo. 
Caixa com 24 envelopes. 

Technofio 64,80 324,00 

268 5 CX 

Fio de sutura catgut cromado 5-0 
com agulha 22mm 1/2 círculo 
cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, 
com tamanho da agulha desenhado 
em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e 
vencimento no envelope externo. 
Caixa com 24 envelopes 

Technofio 64,80 324,00 

269 6.150 Unid 

Frasco plásticos para nutrição enteral, 
capacidade 300ml Frasco diet para 
dieta enteral, transparente, graduado 
nos dois lados a cada 50ml crescente 
e decrescente. 

Nutrimed 0,69 4.243,50 

274 37.875 FR 
Soro fisiológico 100 ml sistema 
fechado - Soro fisiológico 100 ml 
sistema fechado.

JP 1,80 68.175,00 

275 12.625 FR 
Soro fisiológico 100 ml sistema 
fechado - Soro fisiológico 100 ml 
sistema fechado.

JP 1,80 22.725,00 

276 58.950 FR 
Soro fisiológico 250 ml sistema 
fechado - Soro fisiológico 250 ml 
sistema fechado. 

JP 2,00 117.900,00 

277 19.650 FR 
Soro fisiológico 250 ml sistema 
fechado - Soro fisiológico 250 ml 
sistema fechado. 

JP 2,00 39.300,00 

280 19.200 FR 
Soro glicofisiológico 500 ml sistema 
fechado - Soro glicofisiológico 500 
ml sistema fechado.

JP 2,88 55.296,00 

281 6.400 FR 
Soro glicofisiológico 500 ml sistema 
fechado - Soro glicofisiológico 500 
ml sistema fechado.

JP 2,88 18.432,00 

286 100 Unid 
Manguito de látex 1 via para monitor 
cardíaco. 

Mikatos 18,00 1.800,00 

290 515 CX Álcool hidratado 70 %, frascos com Araucaria 44,60 22.969,00 
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1.000 ml com 12 litros. Validade 
mínima de 02 anos. 

291 500 CX 

Agulha hipodérmica descartável (25 
X 0,60) de uso único, estéril, atóxica 
e apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código 
de cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - 
com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, embalada 
individualmente caixa com 100 
unidades.

Solidor 5,00 2.500,00 

292 1.300 CX 

Agulha hipodérmica descartável (25 
x 0,80) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código 
de cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - 
com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, embalada 
individualmente caixa com 100 
unidades. 

Solidor 5,22 6.786,00 

293 1.500 CX 

Agulha hipodérmica descartável (30 
x 0,80) de uso único, estéril, atóxica e 
apirogênica permite perfeito 
acoplamento à seringa, com código 
de cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - 
com bisel trifacetado em aço 
inoxidável, embalada 
individualmente caixa com 100 
unidades. Com validade mínima de 5 
anos.

Solidor 5,22 7.830,00 

296 80 Unid 

Jogo aparelho de otoscópio com 
jogos de espéculos com lâmpada 
rosqueável de fibra ótica, com 
excelente qualidade compatível com 
pilha aa 

Mikatos 296,16 23.692,80 

300 400 Unid 
Braçadeira para aparelho de pressão 
com prendedor de metal. 

Mikatos 15,00 6.000,00 

309 300 Unid 

Sonda gástrica Levine longa 
siliconizada nº 06, descartáveis 
compostas de tubo de PVC atóxico, 
apirogênico, flexível, siliconizado 
com modelo de furação especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado 
por óxido de etileno. Prazo de 
validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente.

Markmed 0,70 210,00 

328 50 Unid 

Reanimador Manual Adulto Vinil - 
Máscara facial anatômica com bojo 
de policarbonato e coxim de vinil 
auto-inflável, conexão de entrada 
para alimentação de oxigênio, 
válvula unidirecional com dispositivo 
de segurança. 

Farmatex 130,00 6.500,00 

329 25 Unid 

Reanimador Manual Infantil Vinil - 
Máscara facial anatômica com bojo 
de policarbonato e coxim de vinil 
auto-inflável, conexão de entrada 
para alimentação de oxigênio, 
válvula unidirecional com dispositivo 
de segurança.

Farmatex 130,00 3.250,00 

335 50 CX 
Fio de sutura de Algodão agulhado 
cortante nº 2-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos.

Technofio 27,60 1.380,00 

343 50 CX 

Indicador Biológico leitura rápida a 
vapor cx. Com 50 ampolas - 
Indicador biológico para vapor do 
tipo auto-contido, com tempo de 
resposta de no máximo 3 (três) horas, 
por método de fluorescência, 
indicado para o controle de qualidade 
biológico de ciclos de esterilização à 
vapor saturado em esterilizadores 
equipados com pré-vácuo, que 

Clean 420,00 21.000,00 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGASSEXTA-FEIRA 26/01/2018  ANO: X    Nº: 2076     PÁG:41



operem a 132 - 134 graus Celsius 
(centígrados) ou para esterilizadores 
gravitacionais que operem à 121 
graus Celsius. 

346 500 ROL 
Bandagem antisséptica (blood stop) 
rolo com 200 unidades. 

Ciex 7,00 3.500,00 

347 30 Unid 

Bolsa válvula Máscara de silicone 
transparente Adulto Kit completo 
com máscara transparente e 
reservatório de Oxigênio e 
prolongamento.

Farmatex 130,00 3.900,00 

348 20 Unid 

Bolsa válvula Máscara de silicone 
Infantil Kit completo com máscara 
transparente e reservatório de 
Oxigênio e prolongamento. 

Farmatex 130,00 2.600,00 

349 10 Unid 

Bolsa válvula Máscara transparente 
de silicone para Recém Nascido com 
máscara transparente e reservatório 
de Oxigênio. 

Farmatex 130,00 1.300,00 

362 200 CX 
Copos para inalação - Copo 
descartável para inalador com 25 
unidades.

NS 12,00 2.400,00 

364 6.000 Unid 

Fita cirúrgica microporosa 
hipoalergenica 5,0cmx10m 
confeccionada com substrato de não-
tecido a base de fibras de viscose, 
resina acrílica e massa adesiva a base 
de poliacrilato hipoalérgico 
impermeabilizante. Enrolado em 
carretéis plásticos, com abas. 

Missner 2,85 17.100,00 

371 110 PC 
Saco de lixo hospitalar branco com 
capacidade para 150 litros com 100 
unidades. 

Jurema 48,56 5.341,60 

372 400 Unid Termômetro clínico digital. Solidor 8,00 3.200,00 

378 100.000 Unid 

Lancetas estéril para glicemia - 
Lanceta Dispositivo em PVC e mola 
com Agulha estéril de uso 
descartável sem caneta.

Advantive 0,24 24.000,00 

380 102.000 Unid 

Seringas descartáveis de 20 ml 
estéril, sem agulha, com rosca, 
esterilizada a óxido de etileno, válida 
por no mínimo 05 anos, atóxica e 
apirogênica, embalada 
individualmente, apresenta alto grau 
de precisão, traços e números de 
inscrição claros e legíveis. 

SR 0,274 27.948,00 

381 50.000 Unid 

Seringas descartáveis 20 ml s/ agulha 
com bico s/ rosca - Seringas 
descartáveis de 20 ml estéril, sem 
agulha, com bico, sem rosca, 
esterilizada a óxido de etileno, válida 
por no mínimo 05 anos, atóxica e 
apirogênica, embalada 
individualmente, apresenta alto grau 
de precisão, traços e números de 
inscrição claros e legíveis.

SR 0,274 13.700,00 

TOTAL GERAL R$ 785.219,90

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de Janeiro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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