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PORTARIA Nº. 167/19, DE 05 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na CI nº. 407, de
21/03/19, da SAÚDE;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que fica concedida a gratificação
de 20% (vinte por cento) do valor da referência salarial
inicial atribuída ao cargo respectivo, de conformidade
com o art. 92 e parágrafos da Lei 4.451/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), a contar de 01/04/19,
ao servidor José Eugênio Cavalcanti, ocupante do cargo
de Motorista I, de provimento efetivo, matrícula 40738/
1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, por
desempenhar o Exercício do Cargo em Localidade do
Interior do Município, prestando serviços na Unidade
Básica de Saúde Aricanduva.

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

Arapongas, 05 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 170/19, DE 09 DE ABRIL DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na petição nº 494,
de 10/01/19;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que fica concedida a gratificação
de 20% (vinte por cento) do valor da referência salarial
inicial atribuída ao cargo respectivo, de conformidade
com o art. 92 e parágrafos da Lei 4.451/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), a contar de 15 de março
de 2018, à servidora Elaine Esther de Carvalho Durso,
ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, de
provimento efetivo, matrícula 76961/1, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, por desempenhar o
Exercício do Cargo em Localidade do Interior do

Município, prestando serviços na Unidade Básica de
Saúde Campinho.

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

Arapongas, 09 de abril de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE À
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DOS INTERESSADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO
003/2017, INEXIGIBILIDADE 004/2017 – PROCESSO
ADMINISTRATIVO 016/2017.

Ante o erro de digitação no resultado referente à análise
da documentação de habilitação, publicado no dia 09/
04/2019 no Diário Oficial do Município de Arapongas.

Onde se lê: Portaria n°. 060/17 de 10 de janeiro de 2017.

Leia-se: Portaria nº 402/18 de 01 de outubro de 2018.

Data e Assinaturas.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 053/2018 � Processo Adm. N º 088/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, 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. 359/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - A.D. DAMINELLI � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 10.749.758/0001-80.

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor unit. 

R$ 
Valor total R$ 

02 100 Caixa 

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. 

Labor Import 5,30 530,00 

Ata de Registro de preços n. 360/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02.

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

16 500 Unidade Almotolia transp. Plastica bico reto - 250ml. Taylor 1,57 785,00 
17 700 Unidade Almotolia transp. Plástica bico reto-500 ml. Taylor 2,17 1.519,00 

29 1.500 Unidade 
Bandagem triangular em tecido algodao 100% cru lavavel grande 1,45  x 
2,00 aproximadamente 

Marimar 4,21 6.315,00 

30 1.900 Unidade 
Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru, lavável. Grande 1,42 x 
1,80 aproximadamente. 

Marimar 4,58 8.702,00 

34 20 Unidade 
Bolsa válvula máscara de silicone infantil kit completo com máscara 
transparente e reservatório de oxigênio e prolongamento. 

Md 101,25 2.025,00 

35 30 Unidade 
Bolsa válvula máscara de silicone transparente adulto kit completo com 
máscara transparente e reservatório de oxigênio e prolongamento. 

Md 101,25 3.037,50 

76 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor vermelha Sg resgate 5,80 551,00 
77 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor amarela Sg resgate 5,80 551,00 
78 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor preta Sg resgate 5,79 550,05 
79 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor verde Sg resgate 5,79 550,05 

86 50 Unidade 

Colar cervical ajustável 4 x 1 adulto 
Colar facilmente ajustável e montado por inteiro. Quatro posições de anel 
ajustável. Quatro tamanhos em um. Dispositivo integrado para faixas de 
velcro. Dois mecanismos de extensão para facilitar a adaptação a qualquer 
paciente adulto. Travas para assegura o tamanho selecionado. Trilhas de 
ajuste para assegurar o alinhamento simétrico do tamanho. Ótima avaliação 
visual. Abertura traqueal grande para ter fácil acesso para verificação dos 
pulsos, procedimentos de vias respiratórias e visualização através do orifício 
superdimensionado na traquéia. Fácil acesso a técnicas avançadas de vias 
aéreas. Abertura do painel traseiro para apalpação cervical (espaço para 
dedos grandes deslizarem através dessa abertura).instruções moldadas dentro 
do colar. Transparente a radiação, compatível a varredura por ressonância 
magnética e tomografia computadorizada. 

Sg resgate 34,00 1.700,00 

98 15 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca curva, em 14 - ponta curta 
- 70 mm, compativel com modelo marca deltronix b-1600 mp 

Deltronix 29,00 435,00 

99 15 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca curva, em 17 - ponta longa 
- 70 mm, compativel com modelo marca deltronix b-1600 mp 

Deltronix 31,00 465,00 

100 15 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca reta, em 13 - ponta curta -
70 mm, compativel com modelo do cautério marca deltronix b-1600 mp 

Deltronix 31,00 465,00 

101 15 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca reta, em 16 - ponta longa -
70 mm, compativel com modelo do cautério marca deltronix b-1600 mp 

Deltronix 31,00 465,00 

114 10.000 Unidade 

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. 

Cralplast 0,80 8.000,00 

126 50 Caixa 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante nº 3-0 - caixa com 24 envelopes. 
Validade 5 anos. 

Procare 22,85 1.142,50 

133 30 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 3-0 com agulha 3 cm, caixa com 
24 unidades. Validade para 5 anos. 

Procare 22,80 684,00 

136 200 Caixa 
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 

137 700 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 4-0 com agulha 2 cm caixa com 
24 unidades, validade para 5 anos. 

Procare 22,70 15.890,00 

138 400 Caixa 
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 

153 60 Unidade 

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. 

Fbras 80,00 4.800,00 

160 80 Unidade 

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. 

Md 13,50 1.080,00 

182 400 Pacote 
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 23,63 9.452,00 

208 20 Unidade Prancha rígida para imobilização de fibra de vidro de cor amarela e Sg resgate 346,22 6.924,40 
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vermelha. 

210 50 Unidade 

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. 

Md 99,00 4.950,00 

211 25 Unidade 

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. 

Md 99,00 2.475,00 

259 3.400 Unidade Talas de papelão grande de excelente qualidade. Marimar 1,35 4.590,00 

282 1 Unidade 

Kit de treinamento de emergências médicas, com grande variedade de 
situações de treinamento. Deve conter feridas amarradas, presas, criadas com 
cera e levadas a sangrar. Deve ser fornecido em estojo de armazenamento e 
deve incluir: feridas com hemorragia (completas com bolsas de reservatório 
com conjunto de bomba): 1 ferida na mandíbula; 1 ferida abdominal com 
intestinos salientes; 1 ferida de sucção no peito; 2 fraturas expostas de 
úmero; 2 fraturas expostas de fêmur; 2 fraturas expostas da tíbia; 1 laceração 
da testa; 1 amputação aberta; 2 ferida de bala na palma. Feridas sem 
sangramento: 36 lacerações adesivas sortidas e feridas de fratura abertas; 1 
queimadura de fósforo na mão; 1 face em choque; queimadura de 1º e 3º 
grau da face; queimadura de 1º e 3º grau do peito; queimadura de 1º e 3º 
grau das costas; queimadura de 1º e 3º grau da mão; queimadura de 1º e 3º 
grau do antebraço. Acessórios de maquiagem: 1 adesivo corporal para 
feridas adesivas; 2 cera de simulação de acidente; 3 garrafas de sangue 
coagulante de maquiagem; 5 embalagens de pó de sangue; 1 embalagem de 
metil celulose para espessamento de sangue; 4 cores de tinta a óleo: branco, 
azul, marrom e vermelho; 2 emb. De acrílico plexiglas® quebrado para 
simular ferida com cacos de vidro; 1 creme frio; 2 pastas de modelamento de 
plasticina: branca e preta; 6 depressores de língua; 2 sujeira falsa; 1 carvão; 1 
geléia de petróleo; 2 espátulas. 

Anatomic 7.000,00 7.000,00 

TOTAL GERAL R$ 108.753,50 

Ata de Registro de preços n. 361/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 11.708.226/0001-68. 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

31 350 Unidade Bateria 9v carbono zinco,  capacidade: 330mah Elgin 7,25 2.537,50 

187 40 Unidade 
Palete de plástico em polipropileno, medidas aproximadas: 1,20 x 1,00 x 
0,15 (comp./larg./alt.), 9 pés, de alta resistência de peso, cor: cinza. 

Lar Plasticos 110,00 4.400,00 

TOTAL GERAL R$ 6.937,50 

Ata de Registro de preços n. 362/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CELSO MARTINS DE OLIVEIRA � INFORMÁTICA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 27.781.724/0001-76. 

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

199 10.200 Unidade Pilha alcalina aaa Philips 1,39 14.178,00 

200 10.000 Unidade Pilha alcalina c 1,5v Elgin 5,46 54.600,00 

TOTAL GERAL R$ 68.778,00 

Ata de Registro de preços n. 363/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CIRURGICA ONIX � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 20.419.709/0001-33. 

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

08 1.500 Caixa 

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 mínina de 5 anos. 

Labor import 4,90 7.350,00 

11 1.500 Caixa 

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. 

Wiltex 10,18 15.270,00 

12 250 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 06 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Medi house 3,84 960,00 

13 200 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 10 x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Polar fix 4,05 810,00 

14 300 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 15 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Polar fix 6,20 1.860,00 

15 100 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 20 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Polar fix 8,22 822,00 

19 4.300 Pacote 
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. 

Gazetex 4,49 19.307,00 

21 2.000 Pacote 

Atadura de crepom 6cm x 4,5m. 13 fios/cm2 100% medindo 
aproximadamente 06 cm de largura x 4,5 m de comprimento, cor natural 
com 13 fios, constituído de fios de algodão cru, bordas devidamente 
acabadas, elasticidade adequada e uniformemente enrolada. Pacotes com 12 
unidades. 

Gazetex 2,78 5.560,00 
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23 1.200 Unidade 

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 1,73 2.076,00 

25 1.000 Unidade Avental manga longa tamanho único. Descartável Medi gauze 1,03 1.030,00 

33 6.000 Unidade 

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. 

Labor import 2,00 12.000,00 

42 1.500 Unidade 
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 03 
litros. 

Descarbox 1,49 2.235,00 

43 2.000 Unidade 
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 07 
litros. 

Descarbox 2,05 4.100,00 

54 80 Unidade 

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 entubação endotraqueal; 
marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo 
blister, de fácil abertura em papel grau cirúrgico 

Vital gold 2,77 221,60 

55 80 Unidade 

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 

Vital gold 2,77 221,60 

57 400 Unidade 

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 

Vital gold 2,77 1.108,00 

58 500 Unidade 

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 

Vital gold 2,77 1.385,00 

59 800 Unidade 

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 

Vital gold 2,77 2.216,00 

60 800 Unidade 

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 

Vital gold 2,77 2.216,00 

61 800 Unidade 

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 

Vital gold 2,77 2.216,00 

63 300 Unidade 

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 

Vital gold 2,77 831,00 

89 17.000 Pacote 

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 15,80 268.600,00 

90 400 Pacote Compressas cirúrgicas 23/25cm com 50 unidades. America 25,20 10.080,00 
91 400 Pacote Compressas cirúrgicas 45/50 cm com 50 unidades. Texmed 42,88 17.152,00 

109 1.600 Rolos 

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. 

Missner 2,70 4.320,00 

139 2.000 Unidade Fita adesiva (fita crepe) na cor branca com 50m de comprimento. Eurocel 1,73 3.460,00 

146 6.150 Unidade 
Frasco plásticos  para nutrição enteral, capacidade 300ml frasco diet para 
dieta enteral, transparente, graduado nos dois lados a cada 50ml crescente e 
decrescente. 

Biobase 0,62 3.813,00 

148 100 Unidade Gel para ultrassom, embalagem com 5 litros. Multigel 15,30 1.530,00 

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

Higie topp 2.59 259,00 

165 4.000 Caixa 
Luvas de procedimentos tam g - luva de látex para procedimento tamanho 
grande, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

Nugard 12,90 51.600,00 

168 2.000 Caixa 
Luvas de procedimentos tam pp - luva de látex para procedimento tamanho 
pp, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

Nugard 12,90 25.800,00 

189 4.100 Rolos Lençol de papel hospitalar 70cm x 50m Flexpel 6,23 25.543,00 
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217 200 Caixa 

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. 

Labor import 14,37 2.874,00 

218 1.500 Caixa 

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. Protetor 
de cânula, caixas com 100 unidades. Com validade mínima de 5 anos. 

Labor import 14,37 21.555,00 

219 1.000 Caixa 

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. 

Labor import 14,37 14.370,00 

220 50 Caixa 

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. 

Labor import 14,37 718,50 

230 300 Unidade 
Solução glicerinada - solução de glicerina 12% com sonda retal -  solução 
de 500 ml 

J.p 3,78 1.134,00 

253 58.950 Frasco 
Soro fisiológico 250 ml sistema fechado - soro fisiológico 250 ml sistema 
fechado. 

J.p 1,78 104.931,00 

254 50.625 Frasco 
Soro fisiológico 500 ml sistema fechado - soro fisiológico 500 ml sistema 
fechado. 

J.p 2,13 107.831,25 

255 10.000 Frasco 
Soro fisiológico 9 % 1000 ml sistema fechado - soro fisiológico 0,9% 1000 
ml sistema fechado. 

J.p 3,70 37.000,00 

257 19.200 Frasco 
Soro glicofisiológico 500 ml sistema fechado - soro glicofisiológico 500 ml 
sistema fechado. 

J.p 2,48 47.616,00 

258 3.000 Frasco 
Soro ringer lactato 500 ml sistema fechado - soro glicofisiológico 500 ml 
sistema fechado. 

J.p 2,39 7.170,00 

263 300 Unidade 

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. 

Clean-up 239,53 71.859,00 

265 4.000 Caixa 

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. 

Innova 3,97 15.880,00 

266 280 Pacote 
Touca cirúrgica descartável com elástico branco 20g/m2, 100% 
polipropileno, atóxico, antialérgico, antibacteriano, permeável ao ar, 
resistente, esterilizável, pacote com 100 unidades.

Descarpack 4,43 1.240,40 

273 100 Caixa Clorexidina alcoólica 0,5%. Com 12 unidades. Cinord 144,67 14.467,00 
276 200 Litros Água oxigenada frasco 1000ml. Validade mínima de 02 anos Farmax 3,42 684,00 

288 19.650 Frasco 
Soro fisiológico 250 ml sistema fechado - soro fisiológico 250 ml sistema 
fechado. 

J.p 1,78 34.977,00 

289 16.875 Frasco 
Soro fisiológico 500 ml sistema fechado - soro fisiológico 500 ml sistema 
fechado. 

J.p 2,13 35.943,75 

290 6.400 Frasco 
Soro glicofisiológico 500 ml sistema fechado - soro glicofisiológico 500 ml 
sistema fechado. 

J.p 2,48 15.872,00 

TOTAL GERAL R$ 1.032.075,10 

Ata de Registro de preços n. 364/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES � EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.387.226/0001-51. 

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

36 10 Unidade 
Bolsa válvula máscara transparente de silicone para recém nascido com 
máscara transparente e reservatório de oxigênio. 

Farmatex 112,00 1.120,00 

140 7.000 Unidade 

Fita cirurgica microporosa hipoalergenica 2,5cm x 10m confeccionada 
com substrato de nao-tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e 
massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico impermeabilizante. 
Enrolado em carreteis plasticos, com abas. 

Ciex 1,56 10.920,00 

151 50 Caixa 

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

2l 171,60 8.580,00 

159 120.000 Unidade 
Lancetas estéril para glicemia - lanceta dispositivo em pvc e mola com 
agulha estéril de uso descartável sem caneta. 

Cral 0,17 20.400,00 

198 10.150 Unidade Pilha alcalina aa Sony 1,13 11.469,50 
TOTAL GERAL R$ 52.489,50 

Ata de Registro de preços n. 365/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA � ME., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.101.480/0001-01. 

Item Quant Unid. Descrição Marca Valor Unit. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

32 350 Unidade Bateria para desfibrilador zoll ead, 3v Panasonic 24,50 8.575,00 
75 6.000 Unidade Cateter nasal tipo oculos em embalagem individual esteril com dados de Biobase 0,70 4.200,00 
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identificacao e procedencia data e tipo de esterilizacao e tempo de 
validade. 

81 10 Unidade 

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. 

Resgate 10,00 100,00 

82 240 Unidade 

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. 

Resgate 9,90 2.376,00 

84 400 Unidade 

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 

Resgate 9,90 3.960,00 

85 40 Unidade 

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. 

Resgate 10,00 400,00 

92 150 Rolos Gaze tipo queijo - 9 fios c/ 8 dobras 91x91. Mbtextil 19,00 2.850,00 
93 200 Caixa Copos para inalação - copo descartável para inalador com 25 unidades. Daru 5,00 1.000,00 

94 50 Unidade 

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

Sigmed 249,00 12.450,00 

105 60 Unidade 
Eletrodo cardiológico infantil completo - eletrodo cardiológico précordial 
infantil completo sucção + pera, pera confeccionada em latex. 

G tech 17,60 1.056,00 

116 70 Unidade 
Estabilizador lateral de cabeça conjunto completo contendo 
base,tijolinhos laterais, e tirantes com velcro da cor amarelo. 

Resgate 87,00 6.090,00 

144 30 Unidade 

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. 

Rwr 36,00 1.080,00 

145 30 Unidade 

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 

Rwr 39,00 1.170,00 

176 50 Rolos 

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 

Msó 9,10 455,00 

178 40 Rolos 

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. 

Msó 18,50 740,00 

179 2.050 Unidade 
Manta térmica de alumínio - manta térmica de alumínio, confeccionada 
em poliéster metalizada de 23 mícrons, medidas aproximadas 2,10x140. 

Resgate 3,90 7.995,00 

213 110 Pacote 
Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 60 litros com 100 
unidades. 

Nekplast 15,45 1.699,50 

214 110 Pacote 
Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 100 litros com 100 
unidades. 

Nekplast 22,40 2.464,00 

215 110 Pacote 
Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 150 litros com 100 
unidades. 

Nekplast 33,70 3.707,00 

216 7 Pacote 

Saco plástico para resíduo infectante (branco). Tamanho: 15l. 
Confeccionado utilizando como matéria prima polietileno linear virgem, 
fator que garante maior resistência ao produto. Fabricado com resina 
virgem. Sistema de fechamento eficaz. Fabricado de acordo com a 
legislação vigente. Solda lateral que proporciona maior resistência. Deve 
constar em cada saco a inscrição e o símbolo de material infectante. 
Pacote com 100 unidades. 

Nekplast 7,10 49,70 

221 35 Unidade 

Seladora grau cirurgico sela e corta - especificações minimas: 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, fusivel 8a, acionamento por pedal. 
Garantia de 1 ano. 

Agir 320,00 11.200,00 

267 300 Unidade Umidificador para cateter de oxigenio. Rwr 14,00 4.200,00 
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268 400 Unidade 

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

Premium 43,20 17.280,00 

281 1.000 Litros 

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. 

Kelldrin 16,00 16.000,00 

TOTAL GERAL R$ 111.097,20 

Ata de Registro de preços n. 366/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - GIODESC � IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.144.181/0001-31. 

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

227 50.000 Unidade 

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. 

Injex 0,19 9.500,00 

228 122.000 Unidade 

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. 

Injex 0,19 23.180,00 

229 102.000 Unidade 

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. 

Injex 0,30 30.600,00 

TOTAL GERAL R$ 63.280,00 

Ata de Registro de preços n. 367/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES �
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.507.897/0001-14. 

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

44 2.500 Unidade Caixa para material perfurocortante, 20 litros Descarbox 3,75 9.375,00 

102 30 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta alça, em 12 - 7,0 mm 
- 70 mm, compativel com modelo do cautério marca deltronix b-1600 mp

Emai 31,20 936,00 

103 10 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta bola, em 10 - 5,5 mm 
- 70 mm, compativel com modelo marca deltronix b-1600 mp 

Emai 31,20 312,00 

104 10 Unidade 
Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta bola, em 11 - 6,5 mm 
- 70 mm, compativel com modelo marca deltronix b-1600 mp 

Emai 31,20 312,00 

141 6.000 Unidade 

Fita cirurgica microporosa hipoalergenica 5,0cmx10m confeccionada 
com substrato de nao-tecido a base de fibras de viscose, resina acrilica e 
massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico impermeabilizante. 
Enrolado em carreteis plasticos, com abas. 

Missner 3,03 18.180,00 

TOTAL GERAL R$ 29.115,00 

Ata de Registro de preços n. 368/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - JARDIM MÉDICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
08.588.015/0001-24.

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

04 200 Caixa 

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. 
Com valdade mínima de 5 anos 

Solidor 4,98 996,00 

09 1.500 Caixa 

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 mínina de 5 anos. 

Solidor 4,92 7.380,00 

22 650 Unidade 

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

Polar Fix 1,15 747,50 

51 30 Pacote Canula de guedel nº4 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 17,90 537,00 
52 30 Pacote Cânula de guedel nº5 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 17,90 537,00 
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53 80 Unidade 

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 

Lamedid-
Solidor-Procare 

2,88 230,40 

56 80 Unidade 

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 

Lamedid-
Solidor-Procare 

2,88 230,40 

62 300 Unidade 

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.

Lamedid-
Solidor-Procare 

2,88 864,00 

73 70.000 Unidade 

Cateter i.v., radiopaco, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, 
20gax1.88in (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. 

Polyon 0,51 35.700,00 

74 70.000 Unidade 

Cateter i.v., radiopaco, estéril,  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. 

Polyon 0,56 39.200,00 

113 2.000 Unidade 

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. 

Cralpast 0,85 1.700,00 

125 50 Caixa 
Fio de sutura de algodão agulhado cortante nº 2-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Procare 26,85 1.342,50 

127 50 Caixa 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante nº 4-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Procare 22,80 1.140,00 

128 80 Caixa 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante nº 5-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Procare 22,80 1.824,00 

147 100 Litros 
Gel condutor de eletricidade para uso no aparelho desfibrilador, 
embalagem com 1 litro. 

Carbogel 3,80 380,00 

194 50 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 250mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Vital Pack 85,70 4.285,00 

260 3.200 Unidade Talas de papelão média de excelente qualidade. Resgate Sp 1,14 3.648,00 

262 400 Unidade Termômetro clínico digital. 
Lamedid-
Solidor-Procare 

7,49 2.996,00 

275 515 Caixa 
Álcool hidratado 70 %, frascos com 1.000 ml com 12 litros. Validade 
mínima de 02 anos. 

Araucaria 42,00 21.630,00 

277 2.000 Galão Hipoclorito de sódio 1 % com 5 litros. Belaquimica 7,09 14.180,00 
TOTAL GERAL R$ 139.547,80 

Ata de Registro de preços n. 370/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - J.R. COMÉRCIO DE FIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 07.370.983/0001-05. 

ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

122 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 3-0 com agulha 22mm 1/2 circulo 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. 

Covidien 63,00 315,00 

123 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 4-0 com agulha 22mm 1/2 circulo 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. 

Covidien 60,00 300,00 

TOTAL GERAL R$ 615,00 

Ata de Registro de preços n. 370/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - M. MAGALHÃES � PRODUTOS HOSPITALARES., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 18.255.796/0001-99. 

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

20 3.900 Pacote 
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. 

Mbtextil 5,69 22.191,00 

83 400 Unidade 

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. 

Resgate sp 9,90 3.960,00 

95 100 Unidade 
Disco para serra elétrica para gesso - disco de serra para 
gesso,confeccionado em aço inox, tamanho 2 polegadas. 

Oscilan 62,40 6.240,00 
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190 250 Rolos 
Papel ecg temo sensível - papel reticulado, 216mm x 30m, para uso de 
eletrocardiografos. 

Tecnoprint 17,49 4.372,50 

246 40.000 Unidade 

Sonda uretral 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. 

Solidor 0,40 16.000,00 

247 10.000 Unidade 

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. . 

Solidor 0,38 3.800,00 

248 10.000 Unidade 

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. 

Solidor 0,40 4.000,00 

249 15.000 Unidade 

Sonda uretral nº 14, descartaveis compostas de tubo de pvc atoxico, 
apirogenico, flexivel, siliconizado com modelo de furacao especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,38 5.700,00 

250 15.000 Unidade 

Sonda uretral nº 16, descartaveis compostas de tubo de pvc atoxico, 
apirogenico, flexivel, siliconizado com modelo de furacao especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,40 6.000,00 

251 10.000 Unidade 

Sonda uretral nº10, descartaveis compostas de tubo de pvc atoxico, 
apirogenico, flexivel, siliconizado com modelo de furacao especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,38 3.800,00 

TOTAL GERAL R$ 76.063,50 

Ata de Registro de preços n. 371/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.968.926/0001-63.

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

24 1.000 Unidade 

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

Avenpar 1,24 1.240,00 

28 1.500 Unidade 
Bandagem triangular em tecido algodao 100% cru lavavel grande 0,75 x 
0,75 aproximadamente 

Marimar 3,18 4.770,00 

39 20 Rolos Cadarço - largura 01 a 02 cm para mascara de oxigênio rolo com 100m Soni 19,50 390,00 

47 20 Pacote Canula de guedel nº0 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 17,80 356,00 

48 20 Pacote Cânula de guedel nº1 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 17,80 356,00 
49 30 Pacote Cânula de guedel nº2 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 17,80 534,00 
50 30 Pacote Canula de guedel nº3 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 17,80 534,00 

64 100 Unidade 

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 

Vital gold 2,35 235,00 

65 80 Unidade 

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 

Vital gold 2,39 191,20 

66 80 Unidade 

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 

Vital gold 2,39 191,20 

67 80 Unidade 

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 

Vital gold 2,39 191,20 

69 70.000 Unidade 

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. 

Polyon 0,52 36.400,00 

70 40.000 Unidade 

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. 

Polyon 0,52 20.800,00 

71 50.000 Unidade 

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. 

Polyon 0,52 26.000,00 
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72 40.000 Unidade 

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. 

Polyon 0,52 20.800,00 

96 100 Unidade Dreno penrose nº01 estéril. Waltex 0,96 96,00 

117 300 Unidade 
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".

Advantive 8,30 2.490,00 

142 200 Unidade 
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. 

Fradel 9,00 1.800,00 

143 100 Unidade 
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. 

Fradel 9,00 900,00 

149 1.000 Pacote Hastes flexíveis com algodão estéril com 50 unidades. Theoto 1,10 1.100,00 

154 500 Caixa 
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 17,40 8.700,00 

155 300 Caixa 
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 17,30 5.190,00 

156 100 Caixa 
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. 

Advantive 17,70 1.770,00 

157 150 Caixa 
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. 

Advantive 18,00 2.700,00 

170 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. 

New hand 0,77 5.390,00 

177 80 Rolos 

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. 

Msó 14,00 1.120,00 

191 300 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 100mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Vital pack 30,80 9.240,00 

206 20 Unidade 

Tesoura especial para atendimento pré-hospitalar, destinado ao corte de 
tecido. Com lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina 
deve conter apoio para o corte semicircular e corte micro-serrilhado. 
Possui oleiais de empunhadura na cor azul, 20 cm. Confeccionada em 
plástico para polegar superior e inferior para dedos mínimos, anelar e 
médio; ambidestra. 

Md 27,96 559,20 

225 110.000 Unidade 

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. 

Rymco 0,10 11.000,00 

226 150.000 Unidade 

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. 

Rymco 0,12 18.000,00 

231 1.500 Unidade 
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 2,10 3.150,00 

232 1.000 Unidade 
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 2,10 2.100,00 

233 1.500 Unidade 
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. 

Advantive 2,10 3.150,00 

234 1.500 Unidade 
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. 

Advantive 2,10 3.150,00 

235 500 Unidade 
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. 

Advantive 2,10 1.050,00 

238 1.000 Unidade 

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. Embaladas individualmente. 

Medsonda 0,81 810,00 

239 1.500 Unidade 

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 0,90 1.350,00 

240 1.500 Unidade 

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 1,00 1.500,00 

241 20.000 Unidade 

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 0,39 7.800,00 
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242 20.000 Unidade 

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 0,43 8.600,00 

243 20.000 Unidade 

Sonda p/ aspiração traqueal n° 10 - sonda p/ aspiração traqueal 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 0,43 8.600,00 

245 20.000 Unidade 

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 0,46 9.200,00 

269 400 Unidade Braçadeira para aparelho de pressão com prendedor de metal. Promedir 15,00 6.000,00 
270 100 Unidade Manguito de látex 1 via para monitor cardíaco. Promedir 14,86 1.486,00 
TOTAL GERAL R$ 240.989,80 

Ata de Registro de preços n. 372/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.484.336/0001-47. 

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

01 10.000 Frasco 
Água destilada estéril. Frasco com 250ml, contendo  no rotulo dados de 
identificação, procedência, reg. Ms., resp. Técnico, prazo de validade. 

Equiplex 1,99 19.900,00 

106 140 Pacote 
Eletrodo descartável para monitoração cardíaca/ eletrocardiograma pré-
gel, modelo adulto - produto não estéril, pacote com 100 unidades. 

Vitalcor 14,16 1.982,40 

110 5.000 Rolos 

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, enrolado em carretel. 

Missner 4,73 23.650,00 

192 300 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 150mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Pack gc 47,90 14.370,00 

193 100 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 200mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Pack gc 62,00 6.200,00 

195 30 Rolos 
Papel grau cirúrgico branco, 300mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., 
possuir indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros 
cada. 

Pack gc 98,80 2.964,00 

256 16.100 Frasco 
Soro glicofisiológico 250 ml sistema fechado - soro glicofisiológico 250 
ml sistema fechado. 

Equiplex 2,05 33.005,00 

TOTAL GERAL R$ 102.071,40 

Ata de Registro de preços n. 373/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - MORIMED COMERCIAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 26.499.522/0001-73. 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

41 10 Unidade 

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

Prolife 355,00 3.550,00 

152 80 Unidade 
Jogo aparelho de otoscópio com jogos de espéculos com lâmpada rosqueável 
de fibra ótica, com excelente qualidade compatível com pilha aa 

Riester 200,00 16.000,00 

161 16 Conjuntos 

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. 

Jg moriya 669,00 10.704,00 

162 16 Conjuntos 

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, lampada reserva em led e vida útil de 
60.000 horas. 

Jg moriya 670,00 10.720,00 

163 16 Conjuntos 

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, lampada reserva em led e vida 
útil de 60.000 horas. 

Jg moriya 670,00 10.720,00 

164 16 Conjuntos 

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 curvas 
tipo mclntosh, em aço inox, faces foscas, lampada reserva em led e vida útil de 
60.000 horas. 

Jg moriya 669,00 10.704,00 

175 20 Unidade 

Maleta grande de medicação - bolsas para ampola e medicamentos dimensões 
aproximadas do produto: altura: 19 cm; largura: 45 cm; comprimento: 32 cm. 
Costura duplaparte interna: nylon 70; divisórias; elásticos para fixação de 
materiais diversos; acabamento em nylon; forrada com isomanta; bolso 
interno; compartimento fixo; quatro cartelas com 9 compartimentos fechadas 
individualmente em velcro.cores: azul e vermelho. 

Marimar 186,00 3.720,00 
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181 15 Unidade 

Mochila azul para materiais de atendimento pré-hospitalar 
Bolsa confeccionada em tecido do tipo cordura, nas dimensões de 20 cm x 30 
cm (l x a). Com abertura completa 180 graus, fecho em material do tipo zíper 
duplo resistente, com alças que passem por baixo do corpo da bolsa para 
aumentar sua resistência e com o logotipo do corpo de bombeiros, conforme 
manual de aplicação, sobre a tampa superior da bolsa e com 2 repartições com 
bolsos e velcros de fixação, na cor azul. 

Marimar 145,00 2.175,00 

184 30 Unidade 

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

Delamed 90,00 2.700,00 

209 30 Unidade Prancha rígida para imobilização de polietileno de cor amarelo e vermelho. Marimar 300,00 9.000,00 

222 15 Unidade 

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. 

General 
meditechun 

280,00 4.200,00 

TOTAL GERAL R$ 84.193,00 

Ata de Registro de preços n. 374/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - ODONTOMEDI � PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03.

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$

80 210 Unidade 
Clamps umbilical esterilizados em óxido de etileno com validade superior 
a 24 meses a partir da data de entrega 

Well clamp 0,30 63,00 

118 5 Caixa Fio de sutura catgut agulhado cortante nº 2-0 Technofio 71,99 359,95 
119 5 Caixa Fio de sutura catgut agulhado cortante nº 5-0 Technofio 75,00 375,00 

121 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha 22mm 1/2 circulo 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 74,90 374,50 

129 50 Caixa 
Fio de sutura mononylon agulhado cortante nº 2-0 - caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Procare 20,03 1.001,50 

132 30 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 2-0 com agulha 3 cm, caixa 
com 24 unidades. Validade para 5 anos. 

Procare 22,79 683,70 

134 30 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 4-0 com agulha 3 cm, caixa 
com 24 unidades. Validade para 5 anos. 

Procare 22,79 683,70 

183 200 Pacote 
Nylon 6-0 - fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 6-0 com agulha 2 cm 
caixa com 24 unidades, validade para 5 anos. 

Procare 23,60 4.720,00 

203 15 Unidade 
Pinça medina. Destina-se a coleta através de biópsia no colo uterino para 
exame laboratorial. Produto confeccionado em aço inoxidável,tamanho: 
24cm, 2mm. 

Golgran 133,75 2.006,25 

204 40 Unidade 
Pinça  pozzi, serve para curativo de colo uterino, produto confeccionado 
em aço inoxidável, com garras, 24cm. 

Golgran 38,70 1.548,00 

205 50 Unidade 

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 39,50 1.975,00 

236 300 Unidade 

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. 

Biosani 0,54 162,00 

237 520 Unidade 

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. 

Biosani 0,65 338,00 

244 20.000 Unidade 

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. 

Biosani 0,47 9.400,00 

261 2.100 Unidade Talas de papelão pequena de excelente qualidade. Fibra Resgate 0,76 1.596,00 
TOTAL GERAL R$ 25.286,60 

Ata de Registro de preços n. 375/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - RINAMED � COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83. 

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

R$ 

03 6.000 Caixa 

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. 

Solidor 4,95 29.700,00 
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05 500 Caixa 

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. 
Com validade mínima de 5 anos. 

Solidor 4,95 2.475,00 

06 1.000 Caixa 

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. 
Com validade mínima de 5 anos. 

Solidor 4,93 4.930,00 

07 1.300 Caixa 

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 4,93 6.409,00 

10 3.000 Caixa 

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. 
Com validade mínima de 5 anos. 

Solidor 5,19 15.570,00 

26 5 Unidade 

Balança de alta 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 

Clink 65,00 325,00 

27 500 Rolos Bandagem antisséptica (blood stop) rolo com 200 unidades. Blood stop 5,62 2.810,00 

40 2 Unidade 
Cadeira de banho simples. Possui estrutura de aço e quatro rodas pequenas, 
apoio de pé fixo, apoio para braço fixo, ferios laterais, capacidade para 80 kg.

Prolife 155,00 310,00 

45 3.000 Unidade 
Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 13 
litros. 

Descarbox 2,64 7.920,00 

87 4 Unidade 
Colete de imobilização dorsal adulto (ked) com velcro, em nylon em padrão 
universal. 

Marimar 126,50 506,00 

88 4 Unidade 
Colete de imobilização dorsal infantil (ked) com velcro, em nylon em padrão 
universal. 

Marimar 126,50 506,00 

97 100 Unidade Dreno penrose nº02 estéril. Inovatex 1,03 103,00 

107 112.500 Unidade 

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 0,58 65.250,00 

108 8.000 Unidade Equipo macrogotas para nutrição enteral Descarpack 0,67 5.360,00 

115 20.000 Unidade 

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. 

Adlin 0,72 14.400,00 

120 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 1-0 com agulha 22mm 1/2 circulo 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 79,90 399,50 

124 5 Caixa 

Fio de sutura catgut cromado 5-0 com agulha 22mm 1/2 circulo 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 79,91 399,55 

135 30 Caixa 
Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 5-0 com agulha 3 cm, caixa com 
24 unidades. Validade para 5 anos. 

Technofio 30,29 908,70 

166 1.300 Caixa 
Luvas de procedimentos tam m - luva de látex para procedimento tamanho 
médio, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

Nugard 12,90 16.770,00 

167 4.020 Caixa 
Luvas de procedimentos tam p - luva de látex para procedimento tamanho 
pequeno, não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, levemente talcadas, 
caixa com 100 unidades. 

Nugard 12,90 51.858,00 

169 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 0,78 3.900,00 

171 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 0,76 6.080,00 

172 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 0,76 12.160,00 

173 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 0,76 7.600,00 

174 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 0,76 7.220,00 

185 210 Caixa 
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 206,00 43.260,00 

188 6.100 Rolos Lencol de papel hospitalar 50cm x 50m Plumax 5,14 31.354,00 
196 120 Unidade Pêra para aparelho ecg, em latex, embalada individualmente. Missouri 2,30 276,00 

207 33.000 Unidade 
Polifix equipo 2 vias - Polifix equipo 2 vias com presilha e excelente 
limitador de fluxo (fechamento). 

Descarpack 0,47 15.510,00 
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223 337.500 Unidade 

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 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. 

Sr 0,18 60.750,00 

224 50.000 Unidade 

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 0,28 14.000,00 

252 37.875 Frasco Soro fisiológico 100 ml sistema fechado. Equiplex 1,45 54.918,75 
271 100 Unidade Válvula para aparelho de pressão. Missouri 5,72 572,00 
278 10 Caixa Formol 1.000ml caixa c/12 unidades Facilimp 125,25 1.252,50 
279 200 Litros Vaselina liquida 1000ml. Validade mínima de 02 anos Facilimp 18,00 3.600,00 
280 50 Unidade Vaselina sólida de 500 gramas. Facilimp 15,25 762,50 

285 37.500 Unidade 

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 0,58 21.750,00 

286 112.500 Unidade 

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 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. 

Sr 0,18 20.250,00 

287 12.625 Frasco Soro fisiológico 100 ml sistema fechado. Equiplex 1,45 18.306,25 
TOTAL GERAL R$ 550.431,75 

Ata de Registro de preços n. 376/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.262.981/0001-39. 

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

264 48.000 Unidade 
Tiras teste de glicemia para neo natal, venoso, arterial e capilar de 10 a 
600 mg/dl (fornecedor deverá fornecer 115 aparelhos leitores, em 
comodato) 

On Call Plus 0,44 21.120,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Abril 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 070/2018 � Processo Adm. N º 118/2018. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 252/2013 
� ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA LAR �CRIANÇA FELIZ�, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. 
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. 387/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - A. PAZINATO MARINGÁ., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.352.905/0001-81.

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

01 4 Unidade 

Cadeira infantil para automóvel, certificada para o grupo 1/2/3 (de 09 a 
36kg), com ombreiras, protetor entre-pernas, cinto de segurança, ajustador 
do cinto de segurança, com no mínimo 02 posições de ajuste de altura do 
cinto de segurança e ainda de encosto de cabeça ajustável em várias posições 
de altura. Material de excelente qualidade, com tecido auto-extinguível (não 
propaga fogo). Cinto de segurança com 05 pontos. Capa removível para 
lavagem e tecido auto-extinguível, certificada pelo inmetro. 

Tutti Baby/ 
Nino 

304,00 1.216,00 

03 3 Unidade 

Cadeira bebê conforto, certificada para crianças até 13 kg, estrutura plástica 
e tecido poliéster, com alça para transporte, alça regulável, cinto de 
segurança de 03 pontos, apoio para a cabeça e capota removível. Certificado 
pelo inmetro. 

Tutti Baby/ 
Nino 

215,00 645,00 

04 4 Unidade 
Assento elevatório infantil para automóvel para crianças do grupo 2 e 3 (15 
kg até 36kg) (especificações detalhadas conforme edital) 

Tutti Baby/ 
Elevato 

62,00 248,00 

TOTAL GERAL R$ 2.109,00 

Ata de Registro de preços n. 388/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CABULON & SANTOS LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 11.708.226/0001-68. 

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

06 1 Unidade 

Forno elétrico, com capacidade de no mínimo 45 litros, em aço inox funções 
mínimas: assa, grelha, descongela, doura, gratina e aquece. Timer, potência 
de no mínimo: 1.750 watts, alimentação de 110 volts. Certificado pelo 
inmetro. 

Lenoxx 540,00 540,00 

08 1 Unidade 
Microondas, com capacidade de no mínimo 28 litros, painel inteligente, 
classificação energética a, frequência 60 hz, tensão 127v/220 v. Certificado 
pelo inmetro. 

Electrolux 486,00 486,00 

13 10 Pacote Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, colorido - verde pacote com 500 folhas. Chamex 27,90 279,00 

14 10 Pacote 
Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, colorido - amarelo -  pacote com 500 
folhas. 

Chamex 27,90 279,00 

15 10 Pacote Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, colorido - rosa - pacote com 500 folhas. Chamex 27,90 279,00 

16 10 Pacote Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, colorido - azul -  pacote com 500 folhas. Chamex 27,90 279,00 

TOTAL GERAL R$ 2.142,00 

Ata de Registro de preços n. 389/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - CUNHA & PRACZUM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 10.692.055/0001-63. 

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

02 3 Unidade 

Cadeira infantil para automóvel, certificada para o grupo 0/1/2 (do 
nascimento a 25 kg), cinto de segurança de 05 pontos, com ombreiras, 
almofada redutora de costas e assento, protetor entre-pernas, ajustador de 
segurança nos ombros, com no mínimo 02 posições de ajuste de altura do 
cinto de segurança. Material de excelente qualidade, com tecido auto-
extinguível (não propaga fogo). Capa removível para lavagem e tecido auto-
extinguível. Posição da cadeira 01 de costas para o movimento (do 
nascimento até 10 kg) grupo 0. Posição da cadeira 01 de frente para o 
movimento de (09kg a 25 kg) - grupo 1/2. Certificado pelo inmetro. 

Go Safe/ Leone 
Rosso 

246,87 740,61 

12 30 Pacote Papel a4 (210 x 297mm), 75g/m2, branco - pacote com 500 folhas. Nobily 16,90 507,00 

TOTAL GERAL R$ 1.247,61 

Ata de Registro de preços n. 390/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 25.043.791/0001-68. 

Item Quant Unid. Descrição Marca 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

07 1 Unidade 
Mesa com tampo de granito com 6 cadeiras, tubular (especificações 
detalhadas conforme edital) 

Metalmix 706,00 706,00 

09 1 Unidade 
Batedeira planetária com no mínimo 05 velocidades, 300 w de potência, 
voltagem 110/220 v, capacidade da tigela de no mínimo 3 litros, com no 
mínimo 1 batedor, 1 tigela, movimento planetário. 

Arno 340,00 340,00 

11 1 Unidade 

Balanço infantil de 02 lugares com proteção lateral e traseira, estrutura em 
ferro anticorrosivo, pintura automotiva, modelo dos pés para fixação em 
grama. Medida aproximada: altura de no mínimo 1.90m, comprimento de no 
mínimo 1.30m, largura de no mínimo 1.50m. 

Unimóveis 950,00 950,00 

17 1 Unidade 

Escorregador infantil com proteção lateral, estrutura de ferro em chapa fria 
de aço, pintura automotiva, modelo dos pés para fixação em grama, escada 
com no mínimo 04 degraus. Medida aproximada: altura de no mínimo 1.20m, 
comprimento de no mínimo 2.00m, largura de no mínimo 0,42cm. 

Unimóveis 978,00 978,00 
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18 1 Unidade 
Armário arquivo de mdf com 04 gavetas com chave, para pasta suspensa, na 
cor a definir, dimensões do produto(l x a x p)- 47x126x48cm, acabamento 
nas bordas em abs. 

Unimóveis 459,00 459,00 

19 1 Unidade 

Brinquedo gira-gira infantil em estrutura de ferro, assento em madeira com 
oito lugares, pé para chumbar. Medida aproximada do gira-gira: altura de no 
mínimo 0,80 cm, comprimento de no mínimo 1,5m, largura 1,70m. Medida 
aproximada do assento de madeira: 0,20 cm x 1,00 m. Pintura em tinta 
automotiva e fundo anticorrosivo. 

Unimóveis 1.090,00 1.090,00 

TOTAL GERAL R$ 4.523,00 

Ata de Registro de preços n. 391/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 11.784.531/0001-39.

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

R$ 

10 1 Unidade 
Secadora de roupas 10 kg, potência de no mínimo 1.550 watts, sistema e 
clico/programa de secagem, alimentação 110 volts, sinalizador indicador de 
limpeza do filtro e das etapas de secagem. 

Brastemp 2.000,00 2.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Abril 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 078/2018 � Processo Adm. N º 129/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PLANTIO E CONSERVAÇÃO 
(JARDINAGEM) COM FORNECIMENTO DE PLANTAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE - SEASPMA. 
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. 411/2018, assinada em 09 de Julho de 2018 - VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONÇALVES � EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 16.730.986/0001-95.  

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

01 150 Unidade Palmeira triangular com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de tronco. 280,00 42.000,00 

02 180 Unidade Palmeira imperial com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de tronco. 243,00 43.740,00 

03 150 Unidade Palmeira locuba com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de tronco. 262,00 39.300,00 

04 130 Unidade 
Palmeira rabo de raposa com no mínimo 3,00 mt de tamanho total, sendo 1 mt de 
tronco. 

390,00 50.700,00 

05 10 Unidade Palmeira bismark com no mínimo 2,00 mt de tamanho total, sendo 0,50 cm de tronco. 390,00 3.900,00 

06 150 Unidade Phoenix com no mínimo 3 mt de tamanho total, sendo 2,20 de tronco. 330,00 49.500,00 

07 100 Unidade Cica com no mínimo de 1 a 1,20 mt de tamanho total, sendo 0,80 cm de tronco. 290,00 29.000,00 

08 10.000 Unidade Exora mindi com no mínimo 40 cm de altura. 4,37 43.700,00 

09 8.000 Unidade Sumpatiens com cores varias, com pote 14. 5,40 43.200,00 
10 600 Unidade Moreira cores branca e bege, com no mínimo 60 cm de altura. 18,20 10.920,00 

11 500 Unidade Primavera com no mínimo 1,80 m de altura, nas cores vermelha, branca e rosa. 35,00 17.500,00 

12 5.000 Unidade 
Elvolvoro incluso preparo do solo, adubação e plantio em locais definidos pelo 
município. 

1,80 9.000,00 

13 300 Unidade Dianela com no mínimo 60 cm de altura. 15,00 4.500,00 

14 400 Saco 
Substrato composto por vermicomposto, casca de pinus, areia para substrato e 
vermiculita. Saco com 20kg 

19,50 7.800,00 

15 800 Metros 
Delimitador de grama fabricado em plástico com borda de 13 cm de altura - cor a 
definir. 

2,80 2.240,00 

TOTAL GERAL R$ 397.000,00 

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Abril de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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          CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS 

Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 

RESOLUÇÃO 008/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei 
Municipal 4.164/2013, bem como seu Regimento Interno, considerando o teor do 
Ofício SEMAS nº 382/2019, bem como o deliberado pela Plenária em reunião 
realizada na data de 10/04/2019. 

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a prestação de contas referente ao 

PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA -  DELIBERAÇÃO CEDCA/PR

055/16 - MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL e FAMILIAR, 

período referente ao 2º semestre de 2018.  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo 

ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Sala de sessões, 10 de abril de 2019. 

_______________________________

Ismailda Ferreira de Lima da Silva 

Presidente 
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          CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS 

Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 

RESOLUÇÃO 009/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei 
Municipal 4.164/2013, bem como seu Regimento Interno, considerando o teor do 
Ofício SEMAS nº 382/2019, bem como o deliberado pela Plenária em reunião 
realizada na data de 10/04/2019. 

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a prestação de contas referente ao 

PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIBERAÇÃO CEDCA/PR 054/16, 

período referente ao 2º semestre de 2018.  

Art. 2º - O recurso repassado não foi utilizado no período 

desta prestação de contas, tendo em vista que a aquisição dos 

equipamentos, veículo e material de consumo, se encontram em trâmites 

legais do processo licitatório. Ressalta-se que o município executou o 

serviço com recursos próprios e Federal, não havendo descontinuidade das 

ações. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo 

ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Sala de sessões, 10 de abril de 2019. 

_______________________________

Ismailda Ferreira de Lima da Silva 

Presidente

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2369    PÁG:19QUINTA-FEIRA 11/04/2019



          CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS 

Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 

RESOLUÇÃO 010/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei 
Municipal 4.164/2013, bem como seu Regimento Interno, considerando o teor do 
Ofício SEMAS nº 382/2019, bem como o deliberado pela Plenária em reunião 
realizada na data de 10/04/2019. 

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a prestação de contas referente ao 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - 

DELIBERAÇÃO CEDCA/PR 062/16, período referente ao 2º semestre de 

2018.  

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo 

ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Sala de sessões, 10 de abril de 2019. 

_______________________________

Ismailda Ferreira de Lima da Silva 

Presidente
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DECRETO Nº 231/19, DE 10 DE ABRIL DE 2019 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 

no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 

de 2019 e a ajustar as programações estabelecidas no 

Plano Plurianual 2018 a 2021 no Anexo IV da Lei nº. 4.722, 

de 04/12/2018 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - 

Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. 

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

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 

exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

  

 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  

 07.02 � Fundo Municipal de Assistência Social  

082440011.2.026/34.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente....... ............................................................. R$ 100.000,00 

 Fonte de Recurso 838  

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

disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2018 

das fontes de recursos abaixo especificados: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
838 Aquis.Veículos e Equipamentos - Conv.802236/2014 100.000,00 

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

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 

físicas programadas para o exercício de 2019 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo IV da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 

do Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

08 FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL

244 SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA 

COMUNITARA 

0011 PROGRAMA: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO

SOCIAL E ESPECIAL 

2.026 Atividade: Serviço de Proteção Social

Especial para Pessoas com Deficiências, 

Idosos e suas Famílias 

Fonte de Recurso 838 � Valor Suplem.

34.4.90.52.00 � Equipamentos e Material 

Permanente

R$ 1,00 - 100.000 - -

Principais serviços e ou produtos

0001 Repassar recursos financeiros para a 

operacionalização das ações englobadas na 

Proteção Social Especial de Média 

Complexidade

Outros 
Produtos 

- 01 - - 

Houve aumento da meta física 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 

superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante 

das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2019 nas atividades orçamentárias estabelecida no 

Anexo V da Lei nº. 4.692, de 26/06/2018, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, ficam re-programadas na forma abaixo 

descrita: 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2019
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02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL

244 SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARA

0011 PROGRAMA: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL

2.026 Atividade: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com

Deficiências, Idosos e suas Famílias 

Fonte de Recurso 838 � Valor Suplem.

34.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente R$ 1,00 100.000

Principais serviços e ou produtos

0001 Repassar recursos financeiros para a operacionalização das ações 

englobadas na Proteção Social Especial de Média Complexidade

Outros Produtos 01 

Houve aumento da meta física 

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

Arapongas, 10 de abril de 2019. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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Notificação nº 041/2019 

Notificado: NIVALDO APARECIDO INVERNIZZI 
RG: 5.010.634-9 
CPF: 878.416.309-72 
          

A Comissão Permanente de Sindicância da Guarda Municipal de 

Arapongas, instaurada pela Portaria nº 023/2019, publicada em diário oficial em 17 de 

Janeiro de 2019, NOTIFICA V.Sª., à prestar declarações perante esta Comissão, como 

denunciante do Processo Sindicante nº 06/2018.  

A audiência ocorrerá no dia 12 de Abril de 2019, às 13h00min, na 

sede desta Comissão, situada nas Instalações da Guarda Municipal de Arapongas, Praça 

Pio XII, s/ nº, na Cidade de Arapongas-PR, sendo assegurado o direito de fazer-se 

acompanhar de procurador, devidamente constituído para este fim. 

 Arapongas-PR, 08 de Abril de 2019. 

_____________________________
Michele Regina Zanin 

Presidente da Comissão Permanente de Sindicância 
Guarda Municipal de Arapongas 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 

Guarda Municipal
Comissão Permanente de Sindicância
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