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DECRETO Nº 313/20, DE 01 DE JUNHO DE 2020 
 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo e manutenção 
das medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus – COVID-19 e dá outras 
providências. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica do Município de 
Arapongas, 

 

CONSIDERANDO as disposições dos Decretos Municipais que tratam das medidas de 
enfretamento ao COVID-19; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e 
da Secretaria Municipal de Saúde, recomendando o distanciamento social como principal fator de 
contribuição para evitar-se a contaminação; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica prorrogado o prazo previsto no art. 1º do Decreto Municipal nº 246/20, de 05 

de maio de 2020 e art. 1º do Decreto nº 224/20, de 24 de abril de 2020, até o dia 15 de junho de 2020. 
 

Art. 2º. Fica revogado o art. 2º do Decreto Municipal nº 290/20, 19 de maio de 2020, 
voltando a vigorar a redação originária do inciso XI, do art. 1º, do Decreto Municipal nº 218/20, de 22 de 
abril de 2020. 

 

Art. 3º. Fica revogado o inciso XIII, do art. 1º, do Decreto Municipal nº. 218, de 22 de abril 
de 2020, mantidas as demais disposições. 

 

Art. 4º. Fica alterada a redação do inciso IV, do Decreto Municipal nº. 218, de 22 de abril de 
2020, passando a vigorar: 

“IV – os treinamentos deverão ser personalizados, mediante agendamento, sendo limitada 
a entrada e permanência concomitante de, no máximo, 20% (vinte por cento) da 
capacidade de pessoas calculada de acordo com a legislação e prevenção e combate a 
incêndios e desastres, para os estabelecimentos abrangidos por este Decreto”; 
 

Art. 5º. Fica alterada a redação do inciso XXIII, do Decreto Municipal nº. 218, de 22 de abril 
de 2020, passando a vigorar: 

“XXIII– é vedado o controle de entrada dos alunos por meio de sistema de biometria, e o 
instrumento destinado para tanto deve ser constantemente higienizado por meio de álcool 
70% ou solução específica, devendo haver, ainda, o fornecimento destas soluções para 
higienização dos alunos antes e depois do acesso. 
 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as disposições 
dos Decretos Municipais anteriores, no que couber. 

 
Arapongas, 01 de junho de 2020. 

 
 
 

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

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 002/2020 – Processo Adm. Nº 005/2020. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER 
E EVENTOS - SECLE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 191/2020, assinada em 28 de fevereiro de 2020 - BENTINHO TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 10.598.721/0001-07. 
 

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

03 500 Unidade Camiseta 100% em dry fit, estampas em sublimação, até 04 cores, arte 
fornecida pela secretaria solicitante. Tamanhos a definir do pp ao extra gg.  Debrum’s 15,30 7.650,00 

 
Ata de Registro de preços n. 192/2020, assinada em 28 de fevereiro de 2020 - C. M. ORATHES CONFECÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 12.824.334/0001-69. 
 

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

04 500 Unidade 
Camiseta 100% poliamida, gola careca. Cor: colorida. Estampas até 04 cores, 
na frente, costas e mangas, arte será fornecida na época do evento, pela 
secretaria solicitante. Tamanhos a definir do pp ao extra gg.  

Fênix Textil 12,78 6.390,00 

 
Ata de Registro de preços n. 193/2020, assinada em 28 de fevereiro de 2020 - GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 03.159.962/0001-86. 
 

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

01 600 Unidade 

Camiseta em malha poli viscose. Composição: 67% (sessenta e sete por cento) poliéster, 33% 
(trinta e três por cento) viscose. Cor: colorida, gola com ribana com 2 % (dois por cento) elastano. 
Tamanhos a definir do pp ao extra gg. Estampas em até 04 (quatro) cores, na frente, costas e 
mangas, com gramatura mínima de 160 g por metro. A arte será fornecida na época do evento, 
pela secretaria solicitante. 

10,80 6.480,00 

02 600 Unidade 

Camiseta em malha poli viscose. Composição: 67% poliéster, 33% viscose. Cor: branca, gola com 
ribana com 2% elastano. Tamanhos a definir do pp ao extra gg. Estampas em até 04 cores, na 
frente, costas e mangas, com gramatura mínima de 160g por metro. A arte será fornecida na época 
do evento, pela secretaria solicitante.  

8,95 5.370,00 

TOTAL GERAL R$ 11.850,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 28 de maio de 2020. 
 
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 005/2020 – Processo Adm. Nº 009/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES ESPORTIVAS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna 
público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 177/2020, assinada em 28 de fevereiro de 2020 - CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28. 
 

LOTE 01 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 250 Kg Banana nanica, não apresentar problemas com coloração não característica, estar machucada, 
perfurada, muito madura e nem muito verde. – ceasa  2,48 620,00 

02 250 Kg 
Maçã gala - tipo extra 
Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão, sinal de congelamento 
e desidratação. – ceasa 

5,50 1.375,00 

03 150 Pacote 

Pão de forma fatiado - o produto deve ter aroma doce e fermentação leve, consistência macia, 
isento de gordura trans. A base deve ser de farinha especial, açúcar, sal, ovos, leite, margarina 
e fermento. Deve estar acondicionado em embalagem plástica atóxica, contendo número de 
lote, data de fabricação e validade e tabela de informação nutricional. Pacote de 500g. – 
caseirinho  

4,00 600,00 

04 150 Kg Apresuntado de 1ª qualidade fatiada Pct de 01 kg resfriada contendo data de validade e 
procedimento. – estrela  16,00 2.400,00 

05 150 Kg Queijo tipo Mussarela de 1ª qualidade resfriado contendo data de validade e procedimento  
(fatiado) – d carlo 22,70 3.405,00 

06 150 Unidade Suco néctar de frutas pronto para beber, embalagem do tipo longa vida de 1 litro. (sabores: 
pêssego, uva, manga e limão) – da fruta 4,00 600,00 

TOTAL GERAL DO LOTE R$ 9.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 28 de Maio de 2020. 
 
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 059/2019 – Processo Adm. Nº 086/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR O CARDÁPIO DA MERENDA 
ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 
 

A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, 
que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 683/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 - ADRIANA A. DE SOUZA COSTA - SACOLÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 24.699.676/0001-83. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

05 1.000 Kg Beterraba - tamanho médio; ausência de danos mecânicos. Não apresentar deformações e 
podridão. Coloração uniforme e consistente. Ceasa Londrina 1,40 1.400,00 

09 1.400 Und Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e podridão. Transportadas em 
sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo de 400 gramas. Ceasa Londrina 1,05 1.470,00 

101 70 Und Farinha de arroz 100% integral. Isenta de glúten. Contendo informação nutricional na 
embalagem. Pacote de 1 kg. Urbano 4,90 343,00 

TOTAL GERAL R$ 3.213,00 
 

Ata de Registro de preços n. 6842019, assinada em 29 de agosto de 2019 - ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 72.272.149/0001-30. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

62 2.000 Und 

Folha de louro em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, folhas sãs, limpas e 
secas, de coloração verde pardacenta, com aspecto, cor e sabor próprios, isento de materiais 
estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, embalagem 
com no mínimo 10 gramas. 

Catemar 0,65 1.300,00 

110 3.000 Und 

Tempero desidratado de cebola, salsa e alho - cebola desidratada, alho desidratado e salsa 
desidratada. Embalagem de 30g a 40g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Catemar 1,70 5.100,00 

TOTAL GERAL R$ 6.400,00 
 

Ata de Registro de preços n. 685/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.231.202/0001-38. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

93 80 Und 

Fórmula infantil em pó semi elementar, hipoalergênica para lactentes de 0 a 12 meses, com 
proteína extensamente hidrolisada de soro do leite, com DHA, ARA e TCM. Indicado nos casos 
de alergia a proteína do leite de vaca e/ou soja, isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e 
glúten, aproximadamente 400 g. 

Pregomin Pepti/ 
Danone 89,00 7.120,00 

 

Ata de Registro de preços n. 686/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

02 1.000 Und 
Alface crespa com folhas grandes e crespas. Textura macia, mas consistente, sem formação de 
cabeça, coloração verde, ausência de danos físicos, insetos e lesões provocadas por doenças; 
transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Unidade mínimo de 300 g 

Ceasa 1,19 1.190,00 

03 3.225 Kg 
Alho in natura, grupo branco; subgrupo: nobre; tipo especial. Não podem apresentar resíduos 
de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação 
vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. 

Ceasa 8,99 28.992,75 

06 12.500 Kg Caqui tipo fuyu, maduro, sem rachaduras, firmes e de cor uniformes. Ceasa 1,89 23.625,00 

07 12.000 Kg 
Cebola seca - grupo 1, subgrupo amarela, tipo extra. Não podem apresentar resíduos de 
substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação vigente; 
mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. 

Ceasa 1,35 16.200,00 

10 600 Kg 

Chuchu - deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, de coloração própria. 
Com superfície praticamente lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças, 
isento de substâncias nocivas à saúde, permitindo-se apenas, as tolerâncias previstas nas 
presentes normas. Não apresentar fibroso, manchado, murcho e queimado. 

Ceasa 1,20 720,00 

11 67.500 Kg Maçã gala - tipo extra. Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão, 
sinal de congelamento e desidratação. Ceasa 2,00 135.000,00 

12 15.000 Kg Manga tommy- textura firme, mas amadurecido. Ausência de danos mecânicos, murcha, 
podridão, manchas e presença de doenças. Ceasa 2,14 32.100,00 

14 105.000 Kg Melancia - grupo comum, coloração do fundo da casca verde, 
Coloração da polpa vermelha, presença de sementes, listras grossas, categoria i. Ceasa 0,79 82.950,00 

15 12.750 Bdj 
Ovo de galinha, casca branca, lisa, sem granulações, nem enrugamento e fissuras, tamanho 
grande, classe a. Inspecionada pelo ministério da agricultura, contendo informações 
nutricionais e data de validade na embalagem. Bandeja com 30 unidades. 

Granja feliz sip 
225-0 5,99 76.372,50 

16 600 Kg 
Pepino japonês - esteja fresco, isento de substâncias terrosas, ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa e no ponto de consumo. Não são tolerados os defeitos que prejudiquem o 
consumo ou o rendimento como: desidratação, ferimento, oco, podridão e virose. 

Ceasa 1,39 834,00 

19 600 Kg Vagem - inteiras, frescas, cor verde uniforme e sem saliência. Ausência de danos mecânicos, 
murcha com pontas escuras, podridão, manchas e presença de doenças. Ceasa 3,90 2.340,00 

20 77.250 Kg 

Carne bovina, tipo acém, em cubos e/ou tiras e/ou moída - resfriada, proveniente de machos da 
espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, contendo no máximo 06% 
de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. 

D’mille 12,94 999.615,00 
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Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente contendo de 1kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sim, sif ou sip). 

21 37.500 Kg 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada 
Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve ser manipulado em condições 
higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número 
de registro (sim, sif ou sip). 

Granjeiro sif/poa 
4087 4,77 178.875,00 

22 22.500 Kg 

Carne de frango - tipo sassami – resfriada, o produto deve ser manipulado em condições 
higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, em pacotes de 1kg, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de 
registro (sim, sif ou sip). 

Seara 8,45 190.125,00 

23 7.500 Kg 

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e vísceras. Deverá apresentar-se 
congelado, na temperatura de no máximo -8%c no momento do recebimento pelas escolas, sem 
adição de conservantes ou aditivos. O produto final não deve conter materiais estranhos à sua 
composição e deverá estar isento de micro-organismos capazes de constituir perigo a saúde do 
consumidor. Deve estar livre de odores e sabores estranhos. Os produtos de origem animal 
devem possuir o carimbo do serviço de inspeção federal (sif), serviço de inspeção do paraná 
(sip), serviço de inspeção municipal (sim) e estar em conformidade com a legislação sanitária 
vigente. Deve estar acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg, com 
carimbo de inspeção e validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega 

Smartfish 18,30 137.250,00 

24 15.000 Und 

Hamburguer bovino congelado - peso unitário da unidade 90g. Contendo nos ingredientes: 
carne bovina, água (17,75%), gordura bovina, proteína de soja, sal, proteína animal de 
colágeno, especiarias: cebola e pimenta-preta, açúcar, estabilizantes, realçador de sabor: aromas 
naturais de: cebola e alho, aroma idêntico ao natural de pimenta-preta, corante: caramelo iv (ins 
150d), corantes naturais: beterraba (ins 162) e carmim de cochonilha (ins 120). Não conter 
glúten. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de registro (sim, sif ou 
sip). 

Estrela 0,79 11.850,00 

25 3.500 Kg 

Lingüiça tipo calabresa - carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade. Apresentando-se em gomos 
uniformes, adicionada de toucinho e condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo 
calabrês submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do 
registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar 
validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 kg. 

Estrela sif 2924 8,55 29.925,00 

26 10.500 Kg 
Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, resfriada, sem pimenta, embalagem de 01 
kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Perdigão sif 87 6,95 72.975,00 

27 4.500 Und 

Manteiga extra pura com sal. Embalada em pote plástico resistente 500 g, com proteção interna 
pós tampa (lacre). O produto deverá ter registro no ministério da saúde e/ou agricultura. No seu 
rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Validade mínima de 6 meses 
a contar da data de entrega. 

Hercules 11,90 53.550,00 

28 11.500 Und 

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter em sua composição 
gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós 
tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

Doriana 3,25 37.375,00 

29 5.250 Kg 

Mussarela fatiada, inter folhada, resfriada. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo 
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 500 g. Peso unitário 
fatia: 15 a 20 g. Na embalagem deverá constar o nome a marca do produto, data de fabricação e 
prazo de validade. 

D carlo 8,90 46.725,00 

30 1.000 Kg 

Mussarela em peça - produto deve conter cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos, 
textura firme e sem buracos. A embalagem do produto deve ter o selo do serviço de inspeção 
federal (s.i.f.). Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 500g, conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampada no rótulo da embalagem. 

D carlo 15,95 15.950,00 

31 127.500 Und Pão de cachorro quente, de 70g a 80g Oficina do pão 0,24 30.600,00 

32 150.000 Und 
Pão francês mini, de boa qualidade com miolo branco e casca de cor dourada homogênia e 
crocante. Serão rejeitados pães mal assados, queimados, amassados, embatumado (aspecto 
massa pesada), murcho e de características organolépticas anormais, unidade de 25g 

Oficina do pão 0,22 33.000,00 

34 127.500 Und Pão de leite de 70g a 80g Oficina do pão 0,30 38.250,00 

35 1.600 Kg 
Pão de queijo congelado tamanho pequeno de 25g cada, embalagem plástica transparente de 1 
kg. Isento de odores e sabores estranhos. Rótulo contendo valor nutricional, fabricante, 
validade e lote.  Validade mínima de 90 dias a partir da data de fabricação. 

Rancho alegre 7,95 12.720,00 

36 21.000 Kg 

Pernil suíno em cubos - resfriado pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
transparente contendo de 1kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de 
registro (sim, sif ou sip). 

D’mille 9,98 209.580,00 

38 3.750 Kg 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil suíno magro, sal, 
glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. 
Peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em 
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 200g. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Estrela 13,50 50.625,00 

39 700 Kg 
Presunto cozido sem capa de gordura em peça - resfriado, contendo pernil suíno magro, sal, 
glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores.  Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 3 

Estrela 12,00 8.400,00 
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a 4kg.  Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo de 
validade. 

40 1.440 Kg 

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, perfeitamente triturados e 
misturados. Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor característicos. O produto não 
deverá apresentar superfície úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de consistência anormal, 
com indícios de fermentação pútrida. Peso líquido unitário = 50g (cinqüenta gramas), sendo 
tolerada uma variação de até 5% para mais ou para menos. Deve apresentar porcentagem de 
água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso. Embalagem: à vácuo, em saco de 
polietileno atóxico de baixa densidade, resistente, transparente contendo 3kg, conter valor 
nutricional e data de validade. 

Estrela 4,80 6.912,00 

41 11.250 Pct 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - pacote de 5 kg 
contendo informação nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a partir da data da 
entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Doce sucar 7,50 84.375,00 

44 10.500 Und 

Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem glúten, com laudo de classificação 
constando umidade máxima de 14% e quebrados até 9,5%. Embalagem de polietileno, atóxico, 
transparente, resistente, pacote de 5 kg e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Norte sul 9,04 94.920,00 

45 7.000 Pct 

Batata palha pacote de 500g - fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do 
processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de 
ácidos graxos trans. Embalagem primária: filme composto de polietileno, poliéster e alumínio 
ou similar, hermeticamente fechado com capacidade para 500gramas. Embalagem secundária: 
caixa de papelão reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e 
armazenamento, devidamente lacradas. O produto deve ser isento de corantes. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. 

Pratic leve 5,18 36.260,00 

46 19.500 Und 

Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. Produto a base de polvilho, gordura 
vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de soja. Formato tipo argola pequena. 
Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos, queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O 
produto e suas condições deverão estar de acordo com a nta 48 (normas técnicas para biscoito e 
bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78) o produto deve estar acondicionado em embalagem 
primaria plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem secundaria de caixas de papelão 
reforçado. 

Cassini 3,89 75.855,00 

47 19.500 Und 

Biscoito de polvilho doce 1ª qualidade: pacote de 100 g. Produto a base de polvilho, gordura 
vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de soja. Formato tipo argola pequena. 
Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O 
produto e suas condições deverão estar de acordo com a nta 48 (normas técnicas para biscoito e 
bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem 
primaria plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem secundária de caixas de papelão 
reforçado. 

Cassini 2,05 39.975,00 

48 18.750 Und 

Biscoito doce, tipo maisena, coco e leite. Embalagem plástica contendo 400 g. Livre de lactose. 
Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Rótulo com informação nutricional, 
data de validade e lote. Informação sobre glúten. Prazo mínimo de validade de 06 meses, a 
partir da data de entrega. 

Liane 2,35 44.062,50 

49 18.750 Und 
Biscoito salgado tipo cream cracker validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Embalagem de 400g. 

Prodasa 2,20 41.250,00 

50 6.000 Und 

Chá de erva mate tostado antioxidante - caixa de 250g, contendo informação nutricional. 
Produto constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados de erva mate, sem 
coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos, 100% puro. Não deverá conter 
substancias estranha à sua constituição normal, nem elementos vegetais estranhos à espécie. O 
produto e suas condições deverão estar de acordo com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá / 
mate - decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem 
primária de caixinhas de papelão atóxico resistente, lacradas. 

União 1,95 11.700,00 

52 2.600 Pct 
Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 500g - na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. 

D’mille 1,60 4.160,00 

53 17.800 Und 

Creme de leite uht homogeneizado - sem necessidade de refrigeração. Embalagem tetrapak de 
200g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. A embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais 

Lider 1,64 29.192,00 

54 3.500 Und Erva doce, constituída de flores sãs, secas e limpas, aspecto de cor, cheiro e sabor próprios. 
Pacote de 10g. Contendo composição nutricional na embalagem. Catemar 0,48 1.680,00 

55 7.000 Und 

Ervilha em conserva - embalagem sachê, peso líquido de 280g e peso drenado: 200g. 1ª 
qualidade. Ervilha em grãos inteiros selecionados. O produto deve apresentar: cor apropriada 
ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o produto estar isento de sabores e 
odores estranhos; textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato; ausência de defeitos 
tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas, resíduos de vegetais e outros; 
ph adequado à composição e natureza do produto. O produto e suas condições devem estar de 
acordo com a nta - 31 (normas técnicas para hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 
20/10/78). 

Fugini 1,42 9.940,00 

57 2.000 Und 

Farinha de milho - tipo bijú, de 1ª qualidade. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, 
bolor ou cheiro não característico. Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em pacotes 
de polietileno transparente bem vedado, contendo 500g. No seu rótulo deve conter informação 
nutricional, sobre o glúten, prazo de validade visível e lote. 

D’mille 1,15 2.300,00 

59 21.000 Pct 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos e secos, contendo 
informação nutricional, embalagem de 1 kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Joãozinho 2,80 58.800,00 

60 1.300 Und 

Feijão preto tipo 1 – classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de sujidades, não 
violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega, pacote de 01 kg. 

Efraim 2,84 3.692,00 
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65 6.500 Pct 

Fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso enriquecido com ferro e ácido fólico pacote 
01 kg. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Nutrinovo 1,04 6.760,00 

67 2.500 Pct 
Macarrão aletria: massa com ovos, tipo cabelo de anjo, com 500 gramas, embalagem plástica 
transparente, isento de qualquer substância estranha ou nociva, prazo mínimo de validade de 06 
meses a partir da data de entrega. 

Liane 2,20 5.500,00 

68 2.500 Pct Macarrão de letrinha, semolado, com ovos, contendo informação nutricional na embalagem, 
pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 10 meses a partir da data de entrega. Renata 2,59 6.475,00 

69 25.875 Pct 

Macarrão do tipo espaguete n. º08, grano duro; elaborado a partir da sêmola de trigo durim, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e materiais 
estranho. Embalagem resistente e termossoldado. Embalagem de 500g, de boa qualidade. 
Validade mínima de 11 meses a partir da data da entrega. 

Floriane 2,54 65.722,50 

70 25.875 Und 

Macarrão do tipo fusilli (parafuso); grano duro. Elaborado a partir da sêmola de trigo durim, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e materiais 
estranho. Embalagem resistente e termossoldado. Embalagem de 500g, de boa qualidade 
validade mínima de 11 meses a partir da data da entrega. 

Floriane 2,54 65.722,50 

71 15.000 Und 
Massa de pizza (mini) pré-assada, com aproximadamente 13 cm de diâmetro, embaladas em 
saco plástico transparente. Ingredientes: farinha de trigo, água, sal e fermento seco, sem adição 
de aditivos. Livre de odores e sabores estranhos, contendo data de validade. 

Picinini 0,52 7.800,00 

73 4.600 Und 

Milho de pipoca premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 1. Embalagem em saco de 
polietileno de 500g. Isento de odores estranhos ou qualquer substância nociva. Rótulo com 
informação nutricional, data de validade e lote. Informação sobre glúten. Prazo mínimo de 
validade de 06 meses a partir da data de entrega. 

Beija flor 1,15 5.290,00 

74 19.875 Und Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo informação nutricional. Cocamar 2,73 54.258,75 

76 15.000 Und 
Pão de mel com cobertura de chocolate, fabricado com farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, essência natural de mel, cravo e chocolate meio amargo para cobertura. Recheio 
sabor brigadeiro. Contendo informação nutricional na embalagem. Embalagem primária de 40g. 

Molu 1,64 24.600,00 

77 11.250 Und 

Polpa de tomate concentrada, composição: 100% tomate, sem adição de açúcar, sem corantes, 
sem estabilizantes ou conservantes, não necessita de refrigeração, brix entre 30º a 32º; a 
embalagem deve conter nome do produto, identificação do fabricante, peso líquido, 
informações nutricionais, data de fabricação e data da validade do lote, validade mínima de 10 
meses. Contendo 1 kg. 

Best pulp 11,90 133.875,00 

84 18.750 Pct 

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim- isento de mofo, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Embalagem 
de 400g. 

Liane 3,30 61.875,00 

85 20 Und Cereal matinal de milho sem açúcar. Enriquecido com vitaminas e sais minerais, isento de 
gordura, pacote 200 g contendo informação nutricional - 108 cal/30g D’mille 3,99 79,80 

86 500 Und 

Creme vegetal com sal pote plástico, peso líquido de 500g, feito com óleos vegetais de girassol 
e linhaça, rico em ácidos gordos (ômega 3 e 6), enriquecidas com vitaminas a, d e e. 
Ingredientes: água, óleo vegetal, vitaminas e, a e d, emulsificantes mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos e polirricinoleato poliglicerol, conservadores benzoato de sódio e sorbato de 
potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao natural de manteiga), 
sequestrante edta cálcio dissódico, antioxidantes tbhq e bht e corantes urucum e cúrcuma. Não 
contêm glúten.  Deve conter data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Prazo 
mínimo de validade de 11 meses a partir da data de entrega. (becel ou melhor qualidade) 

Qualy vita 5,30 2.650,00 

88 8.000 Und 
Leite zero lactose, semidesnatado, indicado para todos os níveis de intolerância. Embalagem 
tetra pak de 01 litro, contendo informação nutricional na embalagem. Prazo mínimo de 
validade de 1 ano a partir da data de entrega. 

Lider 2,79 22.320,00 

90 15.000 Und 

Muffins sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Embalagem individual de 40 g. Mix sem glúten 
(farinha de arroz, farinha de aveia sem glúten, farinha integral de soja não transgênica, amido 
modificado, fécula de mandioca, maltitol, óleo vegetal (soja e palma), gotas de chocolate 
amargo (gordura vegetal, cacau em pó e massa de cacau), ovo em pó, fibra solúvel 
(polidextrose), cacau em pó, fermento químico (pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de 
sódio), umectantes (sorbitol e glicerol), emulsificantes (mono e diglicerídeo e estéres de 
poliglicerol de ácidos graxos), estabilizantes (goma xantana e carboximetilcelulose), 
conservantes (propionato de cálcio e sorbato de potássio), acidulante (ácido cítrico), 
edulcorante natural (glicosídeos de estivol) e aromas. Não contém glúten. Alérgicos: contém 
aveia sem glúten e ovo. 

Belive 1,69 25.350,00 

91 100 Und 

Pão de mel sem glúten e sem lactose. Teor reduzido de açúcar e gorduras saturadas, 0% de 
gorduras trans.embalagem individual de 40 g. Açúcar mix de farinhas sem glúten (farinha de 
arroz, amido de milho não transgênico, farinha integral de soja não transgênica, fécula de 
mandioca), ovo em pó, óleo de soja, cobertura de chocolate meio amargo, glucose, açúcar 
mascavo, cacau em pó, mel, emulsificante (mono e diglicerídeo de ácidos graxos, ésteres de 
poliglicerol), estabilizante (goma xantana), fermento químico (pirofosfato dissódico), 
conservantes (propionato de cálcio e sorbato de potássio), acidulante (ácido cítrico) e aromas. 
Não contém glúten. Alérgicos: contém ovo e derivados da soja. 

Good soy 2,55 255,00 

96 2.500 Kg 
Limão taiti extra, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. 
Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

Ceasa 1,25 3.125,00 

98 9.375 Kg 
Pêra nacional - deve apresentar casca firme (sem ser dura), sem cortes, rachaduras ou manchas 
pardas, sem picada de inseto, amassada, sem imperfeições, deve ser doce e suculenta, não 
deverá estar verde nem totalmente madura, de 1ª qualidade. 

Ceasa 2,70 25.312,50 

102 600 Und Iogurte light 0% de lactose, embalagem de 165g a 170g, sabor morango ou frutas vermelhas 
contendo informação nutricional, com validade de 30 dias após a entrega. Frimesa 1,89 1.134,00 

107 7.125 Und 

Cereal matinal esférico de milho sabor original e/ou chocolate pacote de 01 kg enriquecido 
com vitaminas e sais minerais. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Gold flakes 7,40 52.725,00 

112 1.500 Und 

Mussarela em peça - produto deve conter cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos, 
textura firme e sem buracos. A embalagem do produto deve ter o selo do serviço de inspeção 
federal (s.i.f.). Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 4kg, conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampada no rótulo da embalagem. 

D carlo 64,00 96.000,00 

113 14.000 Und Néctar de laranja -  deve conter no mínimo 30% de polpa de laranja, pode conter adição de Vitae 3,48 48.720,00 
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ácido cítrico, sem conservantes e corantes. Embalagem em garrafa plástica atóxica de 1 litro. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 5 dias a 
contar da data da entrega. 

114 3.750 Pct 
Nhoque de batata - cozido, congelado em ultracongelador, embalagem em saco plástico pe 
contendo 1 kg, sem conservantes e corantes, livre de gordura trans. Contendo informação 
nutricional na embalagem e data de validade. 

Bom prato 10,00 37.500,00 

115 5.000 Und Pão de hamburger, de 40g a 50g Oficina do pão 0,28 1.400,00 

116 800 Pct 

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, perfeitamente triturados e 
misturados. Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor característicos. O produto não 
deverá apresentar superfície úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de consistência anormal, 
com indícios de fermentação pútrida. Peso líquido unitário = 50g (cinqüenta gramas), sendo 
tolerada uma variação de até 5% para mais ou para menos. Deve apresentar porcentagem de 
água ou gelo não superior a 10% (dez por cento) em peso. Embalagem: 500g à vácuo, em saco 
de polietileno atóxico de baixa densidade, resistente, transparente, conter valor nutricional e 
data de validade. 

Aurora 5,05 4.040,00 

117 200 Und 
Bebida vegetal a base de arroz, indicado para alérgicos ao leite, sem adição de açúcares. 
Embalagem tetra pak de 01 litro, contendo informação nutricional na embalagem. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses a partir da data de entrega. 

Nestlé 9,78 1.956,00 

119 1.075 Kg 

Alho in natura, grupo branco; subgrupo: nobre; tipo especial. 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de 
tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e sabor 
estranhos ao produto. 

Ceasa 8,99 9.664,25 

121 22.500 Kg Maçã gala - tipo extra. Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão, 
sinal de congelamento e desidratação. Ceasa 2,00 45.000,00 

122 35.000 Kg Melancia - grupo comum, coloração do fundo da casca verde. Coloração da polpa vermelha, 
presença de sementes, listras grossas, categoria i. Ceasa 0,79 27.650,00 

123 4.250 Bdj 
Ovo de galinha, casca branca, lisa, sem granulações, nem enrugamento e fissuras, tamanho 
grande, classe a. Inspecionada pelo ministério da agricultura, contendo informações 
nutricionais e data de validade na embalagem. Bandeja com 30 unidades. 

Granja feliz 5,99 25.457,50 

124 25.750 Kg 

Carne bovina, tipo acém, em cubos e/ou tiras e/ou moída - resfriada, proveniente de machos da 
espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, contendo no máximo 06% 
de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. 
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente contendo de 1kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e 
número de registro (sim, sif ou sip). 

D’mille 12,94 333.205,00 

125 12.500 Kg 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa – resfriada. Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. 
O produto deve ser manipulado em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser resfriado e transportado à temperatura de 6 a 
10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem: o produto deverá 
ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 kg. 
Contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (sim, sif ou sip). 

Granjeiro sif/poa 
4087 4,77 59.625,00 

126 7.500 Kg 

Carne de frango - tipo sassami – resfriada, o produto deve ser manipulado em condições 
higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser 
resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, em pacotes de 1kg, contendo o tipo de corte da carne, peso, validade e número de 
registro (sim, sif ou sip). 

Seara 8,45 63.375,00 

127 2.500 Kg 

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e vísceras. Deverá apresentar-se 
congelado, na temperatura de no máximo -8%c no momento do recebimento pelas escolas, sem 
adição de conservantes ou aditivos. O produto final não deve conter materiais estranhos à sua 
composição e deverá estar isento de micro-organismos capazes de constituir perigo a saúde do 
consumidor. Deve estar livre de odores e sabores estranhos. Os produtos de origem animal 
devem possuir o carimbo do serviço de inspeção federal (sif), serviço de inspeção do paraná 
(sip), serviço de inspeção municipal (sim) e estar em conformidade com a legislação sanitária 
vigente. Deve estar acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg, com 
carimbo de inspeção e validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega 

Smartfish 18,30 45.750,00 

128 3.500 Kg 
Linguiça toscana de primeira. Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, resfriada, sem 
pimenta, embalagem de 01 kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Perdigão sif 87 6,95 24.325,00 

129 1.500 Und 

Manteiga extra pura com sal. Embalada em pote plástico resistente 500 g, com proteção interna 
pós tampa (lacre). O produto deverá ter registro no ministério da saúde e/ou agricultura. No seu 
rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Validade mínima de 6 meses 
a contar da data de entrega. 

Hercules 11,90 17.850,00 

130 1.750 Kg 

Mussarela fatiada, inter folhada, resfriada. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo 
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 500 g. Peso unitário 
fatia: 15 a 20 g. Na embalagem deverá constar o nome a marca do produto, data de fabricação e 
prazo de validade. 

D carlo 8,90 15.575,00 

131 42.500 Und Pão de cachorro quente, de 70g a 80g Oficina do pão 0,24 10.200,00 
132 42.500 Und Pão de leite de 70g a 80g Oficina do pão 0,30 12.750,00 

133 7.000 Kg 

Pernil suíno em cubos - resfriado pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
transparente contendo de 1kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de 
registro (sim, sif ou sip). 

D’mille 9,98 69.860,00 

134 1.250 Kg 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil suíno magro, sal, 
glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. Peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. 
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente contendo 200g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Estrela 13,50 16.875,00 
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135 3.750 Pct 

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - pacote de 5 kg 
contendo informação nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a partir da data da 
entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Doce sucar 7,50 28.125,00 

136 3.500 Und 

Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem glúten, com laudo de classificação 
constando umidade máxima de 14% e quebrados até 9,5%. Embalagem de polietileno, atóxico, 
transparente, resistente, pacote de 5 kg e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Norte sul 9,04 31.640,00 

137 6.500 Und 

Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. Produto a base de polvilho, gordura 
vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de soja. Formato tipo argola pequena. 
Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos, queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O 
produto e suas condições deverão estar de acordo com a nta 48 (normas técnicas para biscoito e 
bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78) o produto deve estar acondicionado em embalagem 
primaria plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem secundaria de caixas de papelão 
reforçado. 

Cassini 3,89 25.285,00 

138 6.500 Und 

Biscoito de polvilho doce 1ª qualidade: pacote de 100 g. Produto a base de polvilho, gordura 
vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de soja. Formato tipo argola pequena. 
Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O 
produto e suas condições deverão estar de acordo com a nta 48 (normas técnicas para biscoito e 
bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem 
primaria plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem secundária de caixas de papelão 
reforçado. 

Cassini 2,05 13.325,00 

140 6.250 Und 
Biscoito salgado tipo cream cracker validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Embalagem de 400g. 

Prodasa 2,20 13.750,00 

141 7.000 Pct 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos e secos, contendo 
informação nutricional, embalagem de 1 kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Joãozinho 2,80 19.600,00 

143 750 Und 

Fórmula infantil de seguimento para a transição da alimentação a partir do 10º mês, em pó 
adicionada de prebióticos 0,4 a 0,8/100ml. Contém lcpufas ácidos graxos de cadeia longa - 
ácido araquidônico (ara) e decosahexaenoico (dha) e nucleotideos. Atende a todas as 
recomendações do codex alimentarius fao/oms e rdc nº44/2011 fornece nutrientes em 
quantidades adequadas. Fonte de carboidrato de lactose e/ou maltodextrina. Percentual de 
proteína láctea (soro 50-70% e caseína entre 30-50%). Embalagem 800g. 

Aptamil 3 20,45 15.337,50 

144 8.625 Pct 

Macarrão do tipo espaguete n.º08, grano duro; elaborado a partir da sêmola de trigo durim, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e materiais 
estranho. Embalagem resistente e termossoldado. Embalagem de 500g, de boa qualidade. 
Validade mínima de 11 meses a partir da data da entrega. 

Floriane 2,54 21.907,50 

145 8.625 Und 

Macarrão do tipo fusilli (parafuso); grano duro. Elaborado a partir da sêmola de trigo durim, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de odores, sabores e materiais 
estranho. Embalagem resistente e termossoldado. Embalagem de 500g, de boa qualidade 
validade mínima de 11 meses a partir da data da entrega. 

Floriane 2,54 21.907,50 

146 6.625 Und Óleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo informação nutricional. Cocamar 2,73 18.086,25 

147 3.750 Und 

Polpa de tomate concentrada, composição: 100% tomate, sem adição de açúcar, sem corantes, 
sem estabilizantes ou conservantes, não necessita de refrigeração, brix entre 30º a 32º; 
embalagem plástica de polietileno, resistente, asséptica e 100% reciclável, de 01 kg; embaladas 
em caixa de papelão com 12 unidades, a embalagem deve conter nome do produto, 
identificação do fabricante, peso líquido, informações nutricionais, data de fabricação e data da 
validade do lote, validade mínima de 10 meses. 

Best pulp 11,90 44.625,00 

148 6.250 Pct 

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim- isento de mofo, odores estranhos e 
substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço. Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Embalagem 
de 400g. 

Liane 3,30 20.625,00 

150 3.125 Kg 
Pêra nacional - deve apresentar casca firme (sem ser dura), sem cortes, rachaduras ou manchas 
pardas, sem picada de inseto, amassada, sem imperfeições, deve ser doce e suculenta, não 
deverá estar verde nem totalmente madura, de 1ª qualidade. 

Ceasa 2,70 8.437,50 

152 2.375 Und 

Cereal matinal esférico de milho sabor original e/ou chocolate pacote de 01 kg enriquecido 
com vitaminas e sais minerais. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Gold flakes 7,40 17.575,00 

154 500 Und 

Mussarela em peça - produto deve conter cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos, 
textura firme e sem buracos. A embalagem do produto deve ter o selo do serviço de inspeção 
federal (s.i.f.). Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 4kg, conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampada no rótulo da embalagem. 

D carlo 64,00 32.000,00 

155 1.250 Pct 
Nhoque de batata - cozido, congelado em ultracongelador, embalagem em saco plástico pe 
contendo 1 kg, sem conservantes e corantes, livre de gordura trans. Contendo informação 
nutricional na embalagem e data de validade. 

Bom prato 10,00 12.500,00 

TOTAL GERAL R$ 4.985.121,80 
 
Ata de Registro de preços n. 687/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -COMÉRCIO DE DOCES I. L. LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.239.572/0001-41. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

37 15.000 Und 

Picolé de fruta - Produto constituído por polpa e/ou suco de frutas (morango ou uva), 
açúcares e água, podendo conter outros ingredientes aprovados pela legislação, os quais 
deverão ser mencionados. O produto deverá ser submetido a processo tecnológico adequado, 
moldado e congelado em condições que garantam a sua conservação no estado congelado 
durante a armazenagem, o transporte e a entrega. Deverá apresentar-se na forma sólida, em 
formato de picolé, com palito de madeira, em porções individuais. O produto deverá ser 
conservado e transportado em condições que preservem as características especificadas. 
Peso de 60g. 

Mila 0,44 6.600,00 



SEGUNDA-FEIRA 01/06/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2653 PÁG: 10

80 190 Und 
Achocolatado diet instantâneo, sem adição de açúcar embalagem de no mínimo 210g, 
contendo informação nutricional. Certificado pela ANAD. Prazo mínimo de validade de 06 
meses a partir da data de entrega. 

Apti 6,09 1.157,10 

TOTAL GERAL R$ 7.757,10 
 
Ata de Registro de preços n. 688/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 - L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 12.350.742/0001-26. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

78 8.000 Und 
Sal - moído e iodado embalagem de 01 kg .Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Apolo 0,90 7.200,00 

94 3.000 Pct 

Trigo para Kibe - Produto obtido a partir do trigo em grão integral, cozido, seco e moído. 
Cor característica, livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem plástica de 
saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, com peso líquido de 500g, produto de 
boa qualidade, validade de 11 meses a partir da data de entrega. 

Eldorado 1,57 4.710,00 

TOTAL GERAL R$ 11.910,00 
 
Ata de Registro de preços n. 689/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -M N C ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
80.774.789/0001-77. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 1.400 Kg Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde clara. Tamanho médio a 
grande, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças. Ausência de podridão. MNC Alimentos 1,48 2.072,00 

04 20.250 Kg Batata inglesa lisa - tamanho médio a grande. Isenta de partes pútridas; consistência firme; 
sem indício de germinação; sem sujidade e isenta de coloração esverdeada MNC Alimentos 1,70 34.425,00 

120 6.750 Kg Batata inglesa lisa - tamanho médio a grande. Isenta de partes pútridas; consistência firme; 
sem indício de germinação; sem sujidade e isenta de coloração esverdeada MNC Alimentos 1,70 11.475,00 

TOTAL GERAL R$ 47.972,00 
 
Ata de Registro de preços n. 690/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 - MARELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 07.383.499/0002-93. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

17 600 Kg Tangerina poncã - coloração alaranjada. Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, 
manchas e presença de doenças. Ceasa Londrina 1,20 720,00 

 
Ata de Registro de preços n. 691/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
05.912.018/0001-83. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

63 1.500 Und 

Fórmula infantil de seguimento em pó, adicionada de prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. 
Contém lcpufas ácidos graxos de cadeia longa, ácidos araquidônio (ara) e 
docosahexaenoico (dha) e nucleotídeos. Atende recomendações do codex alimentarius 
fao/oms e rdc nº 44/2011. Fornece nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a 
partir do 6º mês de vida. Fonte carboidrato de lactose e/ou maltodextrina. Percentual de 
proteína láctea (soro 50-70% e caseína entre 30-50%. Embalagem de 800 g. 

Nan Comfor 2/ 
Nestlé 22,70 34.050,00 

64 2.250 Und 

Fórmula infantil de seguimento para a transição da alimentação a partir do 10º mês, em 
pó adicionada de prebióticos 0,4 a 0,8/100ml. Contém lcpufas ácidos graxos de cadeia 
longa - ácidos araquidônicas (ara) e decosahexaenoico (dha) e nucleotideos. Atende a 
todas as recomendações do codex alimentarius fao/oms e rdc nº44/2011 fornece 
nutrientes em quantidades adequadas. Fonte de carboidrato de lactose e/ou 
maltodextrina. Percentual de proteína láctea (soro 50-70% e caseína entre 30-50%). 
Embalagem 800g. 

Nan Comfor 3/ 
Nestlé 22,00 49.500,00 

TOTAL GERAL R$ 83.550,00 
 
Ata de Registro de preços n. 692/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 28.367.239/0001-13. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

82 800 Und 
Biscoito tipo cookie integral, sem glúten, 0% de lactose, Alto teor de fibras, embalagem 
de 150g, sabores variado, isento de conservantes e aditivos químicos, contendo 
informação nutricional. 

Vitao 3,80 3.040,00 

83 70 Und Biscoito tipo cookie integral, fonte de fibras, livre de gorduras trans, sem adição de 
açúcar. Sabores variado, embalagem de 150g, contendo informação nutricional. Vitao 3,80 266,00 

103 150 Und Pão sem glúten e sem lactose. Fatiado. Contendo informação nutricional na embalagem. 
Embalagem de 175 a 200 gr. Schar 7,21 1.081,50 

108 9.000 Und 

Chocolate em pó com 50% de cacau -contendo cacau em pó, açúcar mascavo, fibras, 
mínimo de doze vitaminas e quatro minerais, aroma, dentre outros ingredientes desde 
que mencionados no rótulo e permitidos pela legislação. Sabor chocolate trufado. Não 
conter corantes, conservantes e gorduras trans. Fonte de fibras. Baixo teor de sódio. 
Embalagem primária em saco de polietileno leitoso, atóxico, com peso líquido de 1kg. 
Validade mínima de oito meses da data de fabricação. A rotulagem deverá estar de 
acordo com a legislação vigente. 

Nutrilandia 14,00 126.000,00 

153 3.000 Und 

Chocolate em pó com 50% de cacau -contendo cacau em pó, açúcar mascavo, fibras, 
mínimo de doze vitaminas e quatro minerais, aroma, dentre outros ingredientes desde 
que mencionados no rótulo e permitidos pela legislação. Sabor chocolate trufado. Não 
conter corantes, conservantes e gorduras trans. Fonte de fibras. Baixo teor de sódio. 
Embalagem primária em saco de polietileno leitoso, atóxico, com peso líquido de 1kg. 
Validade mínima de oito meses da data de fabricação. A rotulagem deverá estar de 
acordo com a legislação vigente. 

Nutrilandia 14,00 42.000,00 

TOTAL GERAL R$ 172.387,50 
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Ata de Registro de preços n. 693/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
22.077.561/0001-21. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

81 50 Und 
Adoçante dietético em pó branco cristalino. Uso em preparações culinárias. Pote de 
400g. Aprovado pela anad. Prazo mínimo de validade de 02 anos a partir da data de 
entrega. 

Lowçucar 11,80 590,00 

92 70 Und 
Pó para gelatina diet para dietas com restrição de açúcar. Sem adição de açúcar, fonte de 
vitaminas e sais minerais, sabor morango ou uva de embalagem de 10g, contendo 
informação nutricional 

Lowçucar 1,45 101,50 

99 400 Und Biscoito salgado tipo cracker sem glúten. Contendo informação nutricional na 
embalagem, pacote com no mínimo 200 g Schar 15,90 6.360,00 

100 400 Und Biscoito tipo maria sem glúten. Contendo informação nutricional na embalagem, pacote 
com no mínimo 125 g Schar 8,70 3.480,00 

105 5.000 Und 
Aveia em flocos finos - pacotes com 500 gramas, rico em fibras funcionais, em 
proteínas e ferro. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Az alimentos 2,39 11.950,00 

TOTAL GERAL R$ 22.481,50 

 
Ata de Registro de preços n. 694/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 31.062.949/0001-40. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

89 100 Und Macarrão parafuso a base de arroz, sem glúten, embalagem de 500g, contendo informação 
nutricional, enriquecido com ovos, 0% de gorduras trans. Urbano 4,56 456,00 

 
Ata de Registro de preços n. 695/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -N. R. ALIMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
29.424.367/0001-14. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

08 1.400 Kg 
Cenoura - coloração uniforme, sem sujidade, grupo: nantes, categoria i, classe: 14. Não podem 
apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerâncias admitidas 
pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. 

Ceasa Maringá 1,30 1.820,00 

13 11.000 Kg 
Mamão - grupo: solo, comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. Não podem apresentar resíduos de 
substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação vigente; 
mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. 

Ceasa Maringá 1,00 11.000,00 

TOTAL GERAL R$ 12.820,00 
 
Ata de Registro de preços n. 696/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -NEW COMPANY LICITACÕES – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
32.387.337/0001-90. 
 

Item 
 

Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

42 
 

5.200 Pct 
Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo1, embalagem de 500g. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

D’Mille 3,07 15.964,00 

43 

 

1.300 Und 

Amido de milho em pó, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, de parasitas, sujidades e larvas. Embalagem plástica de polietileno leitoso, 
resistente, hermeticamente fechado, contendo 1 kg e validade mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

D’mille 1,85 2.405,00 

51 

 

9.000 Und 

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo de gordura. 
Embalagem de 100g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

D’mille 1,40 12.600,00 

56 

 

1.500 Und 

Farinha de mandioca torrada fina, de 1ª qualidade. Grupo: seca. Subgrupo: fina. Classe: 
amarela. Tipo: tipo i. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não 
característico. Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno 
transparente bem vedado, contendo 500g.  Contendo informação nutricional, sobre glúten, 
prazo de validade visível e lote. 

Jajú 1,53 2.295,00 

61 

 

2.300 Und 

Fermento químico em pó - embalagem de 100g. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Prazo de validade não inferior a 6 meses a partir da data de 
entrega. 

D’mille 1,27 2.921,00 

72 

 

2.300 Pct 

Milho para canjica, branco, tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros preparado com 
matérias primas sas, limpas isento de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade, embalagem de 500g, contendo informação 
nutricional 

D’mille 1,50 3.450,00 

75 
 

2.300 Und 
Orégano. Contendo informação nutricional na embalagem. Deverá ser constituído por 
folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, 
cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. - embalagem contendo 10g 

D’mille 0,85 1.955,00 

109 

 

3.000 Und 

Milho verde em conserva: embalagem sachê, peso líquido de 300g e peso drenado: 200g. 
1ª qualidade. Milho verde em grãos inteiros selecionados. O produto deve apresentar: cor 
apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o produto estar 
isento de sabores e odores estranhos; textura apropriada; uniformidade de tamanho e 
formato; ausência de defeitos tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou 
descoloridas, resíduos de vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do 
produto. O produto e suas condições devem estar de acordo com a nta - 31 (normas 
técnicas para hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 20/10/78). 

Fugini 1,45 4.350,00 

 TOTAL GERAL R$ 45.940,00 
 
Ata de Registro de preços n. 697/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 29.515.361/0001-52. 
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Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

142 500 Und 

Fórmula infantil de seguimento em pó, adicionada de prebióticos 0,4 a 0,8g/100ml. Contém 
lcpufas ácidos graxos de cadeia longa, ácidos araquidônio (ara) e docosahexaenoico (dha) e 
nucleotídeos. Atende recomendações do codex alimentarius fao/oms e rdc nº 44/2011. 
Fornece nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do 6º mês de vida. 
Fonte carboidrato de lactose e/ou maltodextrina. Percentual de proteína láctea (soro 50-70% 
e caseína entre 30-50%. Embalagem de 800 g. 

Nan Comfor 2/ 
Nestlé 16,41 8.205,00 

 
Ata de Registro de preços n. 698/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -OFICIO 2 PAPELARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.026.757/0001-05. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

104 100 Und Macarrão espaguete a base de arroz, sem glúten, embalagem de 500g, contendo informação 
nutricional, enriquecido com ovos, 0% de gorduras trans. Urbano 3,85 385,00 

139 6.250 Und 

Biscoito doce, tipo maisena, coco e leite. Embalagem plástica contendo 400 g. Livre de 
lactose. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Rótulo com informação 
nutricional, data de validade e lote. Informação sobre glúten. Prazo mínimo de validade de 
06 meses, a partir da data de entrega. 

Prodasa 2,09 13.062,50 

TOTAL GERAL R$ 13.447,50 
 
Ata de Registro de preços n. 699/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -QUITANDA ALGO MAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
08.511.741/0001-49. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

18 1.200 Kg Tomate italiano ou rasteiro - coloração vermelha uniforme, pele lisa, firme e brilhante. 
Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de doenças. Algo Mais 1,80 2.160,00 

 
Ata de Registro de preços n. 700/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -R & M ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
29.421.808/0001-24. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

58 10.000 Und 

Farinha de trigo especial pacote de 01 kg. Contendo informação nutricional, enriquecida 
com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais estranhos. Na 
embalagem deve ter a informação nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

Spessato 1,55 15.500,00 

66 2.500 Pct 

Macarrão tipo ave maria, elaborado com sêmola de trigo, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, corantes naturais: urucum e cúrcuma e ovos pasteurizados. Cor característica, livre 
de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem plástica atóxica composta de 
polipropileno e polietileno. Peso líquido de 500g. Validade mínima de 11 meses a partir da 
data de entrega. 

Santa clara 1,47 3.675,00 

79 3.500 Und Vinagre de álcool claro - Fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml - contendo 
informação nutricional. Neval 0,98 3.430,00 

97 22.500 Kg 

Melão - com grau de maturação tal que lhes permita suportar o transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo, tamanho médio, sem manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. 

Ceasa Maringá 1,89 42.525,00 

106 18.750 Pct 

Biscoito doce, tipo rosquinha sabor leite e/ou chocolate embalagem plástica contendo 
400g. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Rótulo com informação 
nutricional, data de validade e lote. Informação sobre glúten. Prazo mínimo de validade de 
06 meses, a partir da data de entrega. 

Prodasa 2,50 46.875,00 

149 7.500 Kg 

Melão - com grau de maturação tal que lhes permita suportar o transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo, tamanho médio, sem manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. 

Ceasa Maringá 1,89 14.175,00 

151 6.250 Pct 

Biscoito doce, tipo rosquinha sabor leite e/ou chocolate embalagem plástica contendo 
400g. Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Rótulo com informação 
nutricional, data de validade e lote. Informação sobre glúten. Prazo mínimo de validade de 
06 meses, a partir da data de entrega. 

Prodasa 2,50 15.625,00 

TOTAL GERAL R$ 141.805,00 
 
Ata de Registro de preços n. 701/2019, assinada em 29 de agosto de 2019 -REGINALDO JOSÉ DE LIMA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
07.025.840/0001-58. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

33 12.000 Und Pão de Hamburger de 80g a 90g Reginaldo Pães 0,33 3.960,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 29 de maio de 2020. 
 
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 066/2019 – Processo Adm. Nº 100/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. 
 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, 
que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 703/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

30 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 

Jfl 62,00 310,00 

53 30 Pacote Cânula de guedel nº4 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 20,99 629,70 
54 30 Pacote Cânula de guedel nº5 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 20,99 629,70 
96 200 Caixa Copos para inalação - copo descartável para inalador com 25 unidades. Daru 6,20 1.240,00 

101 15 Unidade Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca curva, em 17 - ponta longa - 70 mm, compatível com 
modelo marca deltronix b-1600 mp Deltronix 39,90 598,50 

102 15 Unidade Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca reta, em 16 - ponta longa - 70 mm, compatível com 
modelo do cautério marca deltronix b-1600 mp Deltronix 39,90 598,50 

104 30 Unidade Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta alça, em 12 - 7,0 mm - 70 mm, compatível com 
modelo do cautério marca deltronix b-1600 mp Deltronix 39,90 1.197,00 

105 10 Unidade Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta bola, em 10 - 5,5 mm - 70 mm, compatível com 
modelo marca deltronix b-1600 mp Deltronix 36,30 363,00 

106 10 Unidade Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo ponta bola, em 11 - 6,5 mm - 70 mm, compatível com 
modelo marca deltronix b-1600 mp Deltronix 36,30 363,00 

140 50 Caixa 

Indicador biológico leitura rápida a vapor cx. Com 50 ampolas - indicador biológico para vapor do tipo 
autocontido, 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. 

2i 160,00 8.000,00 

169 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. 

Resgate sp 223,00 3.345,00 

260 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 ceras 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 7.200,00 7.200,00 

261 1 Unidade 

Boneca de treinamento tamanho adulto, de modo que o instrutor possa monitorar até seis alunos ao 
mesmo tempo, na palma da mão. O aplicativo instrutor da boneca deve apresentar um resumo do 
desempenho fácil de visualizar, que destaca quais alunos podem precisar de mais orientação. A boneca 
deve ser projetada para: medir a prática da rcp; avaliar os resultados da prática; proporcionar um bom 
feedback para o instrutor e aluno. Os dispositivos de feedback devem proporcionar aos alunos: feedback 
claro sobre como melhorar a sua prática. A oportunidade de melhorar as suas competências através do 
debriefing. Métodos de treinamento de forma ainda mais eficaz "tempo real" mantendo e analisando as 
gravações das sessões. Especificações do produto: aplicativo do instrutor: deve se conectar de 1 a 6 
manequins. Feedback objetivo em tempo real. Comentários em tempo real sobre compressões e 
ventilações resumo de desempenho com pontuação e dicas de aprimoramento. Detalhes referentes a 
profundidade, liberação das compressões e velocidade, volume de ventilação, número de compressões / 
ventilações / ciclos. Dados armazenados localmente no aplicativo. O aplicativo deve poder ser projetado 
em uma tv pela apple tv ou um conector hdmi no tablet para compartilhar com os alunos. Aplicativo do 
aluno: possibilitar que os estudantes vejam seu próprio rendimento. Disponível para os dispositivos apple 
e android. Feedback objetivo em tempo real para o aluno. Manequim: capacidade pulmonar de 700-1000 
ml: a expansão torácica é claramente visível quando esta quantia de ar é ventilada no manequim ou é 
indicada quando esta quantia for usada. Elasticidade do tórax tipo humano, enquanto a ventilação e 
compressão. Expansão do tórax por ventilação. Vias aéreas: obstrução natural das vias aéreas permite aos 
estudantes aprender a técnica importante de abrir a via aérea como em uma situação real executando 
adequadamente: inclinação da cabeça - elevação do queixo. Pressão da mandíbula. Respiração: permite 
aos participantes do curso executar adequadamente: respiração boca - boca (com ou sem barreira 
respiratória); a narina pode ser pinçada; (cobrir exigências mínimas.) Respiração boca - nariz. (cobrir 
exigências mínimas) respiração só nariz (cobrir exigências mínimas) possibilitar o uso de ressuscitador 
manual ou protetor facial durante a ventilação permitir a respiração com máscara bucal (ambas pocket 
mask e bag-valve mask (bvm)) compressão: o tórax deve simular marcos anatômicos realísticos (mamilos, 
esterno, costelas) permitindo o posicionamento das mãos; movimento vertical do tórax dando mais 
realismo às compressões com feedback imediato permite a compressões de tórax a uma profundidade de 5 
cm a 6 cm (2  polegadas) desfibrilação: permite a colocação das pás do dea de treinamento. 
Descontaminação: todos os materiais e partes de via aérea reutilizáveis devem ser capazes de serem 
limpos e têm que descontaminar por cdc e conforme as normas do fabricante; todos os manequins devem 
ter por escrito a limpeza, desinfecção e normas de manutenção providas pelo fabricante. Materiais: deve 
ser de construção durável e capaz de resistir o uso de 500 estudante (no mínimo) e fácil de transportar; e 
não pode conter látex em qualquer parte, componente ou sub omponente nos quais os participantes podem 
entrar em contato; tem que representar o tamanho e forma de um adulto realisticamente. Dispositivo 
audível para confirmar zona de compressão. Um sinal "clique" deve caracterizar a profundidade da 
compressão correta. Leve sendo fácil de transporte fácil remoção e substituição de pulmões e pele da face 
sem uso de ferramentas. Construção durável permite o uso a longo prazo. Deve acompanhar o produto: 

Anatomic 1.945,00 1.945,00 
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manequim; 2 peles de face; 2 vias aéreas descartáveis; mala para transporte; 6 lenços higiênicos; um 
manual de uso. Jaqueta. 

262 1 Unidade 

Boneco de treinamento tamanho "bebê", desenvolvido para prover um treinamento eficiente em rcp, sem 
comprometer o realismo ou qualidade. Deve ser um manequim apropriado e fácil de usar por qualquer 
estudante ou profissional da área. Especificações do produto: capacidade pulmonar: o volume suficiente 
deve permitir o tórax expandir e abaixar com cada respiração de salvamento. Elasticidade do tórax tipo 
humano, quanto à ventilação e compressão. Expansão do tórax por ventilação. Vias aéreas: obstrução 
natural das vias aéreas que permita aos socorristas aprender a técnica de abrir a via aérea como em uma 
situação real executando adequadamente: inclinação da cabeça - elevação do queixo - pressão da 
mandíbula. Obstrução de via aérea por um corpo estranho permitindo praticar a liberação do corpo 
estranho através de tapotagem torácica. Respiração: permitir aos participantes executar adequadamente: 
respiração boca - boca (com ou sem barreira respiratória); a narina pode ser pinçada; respiração boca - 
nariz. Respiração só nariz. Possibilitar o uso de ressuscitador manual ou protetor facial durante a 
ventilação permitir a respiração com máscara bucal (ambas pocket mask e bag-valve mask (bvm)). 
Compressão: permitir a compressões de tórax a uma profundidade de aproximadamente 2,5 cm. (1 
polegada). Desfibrilação: permitir a colocação das pás do dea de treinamento. Descontaminação: todos os 
materiais e partes de via aérea reutilizáveis podem ser limpos, atendendo as normas de descontaminação 
do cdc e as normas do fabricante; todos os manequins devem vir por escrito à limpeza, desinfecção e 
normas de manutenção providas pelo fabricante. Fácil remoção e substituição de pulmões e pele da face 
sem uso de ferramentas. Materiais: de construção durável e capaz de resistir o uso de 500 estudantes (no 
mínimo); fácil de transportar; disponível a unidade; não deve conter látex em qualquer parte, componente 
ou subcomponente nos quais os participantes possam entrar em contato; representa o tamanho e forma de 
um bebê realisticamente. Deve acompanhar o produto: um manequim, 6 vias aéreas descartáveis; bolsa 
para transporte; 10 objetos estranhos para a prática; um manual de uso. 

Anatomic 1.685,00 1.685,00 

270 40 Unidade 
Balança digital portátil para banheiro: capacidade 150 kg graduando de 100g em 100g, plataforma de alta 
resistência, ampla (aproximadamente 30cmx30cm) e aprox. 4cm de altura, visor digital amplo, 
funcionamento e desligamento automático. 

Supermedy 54,50 2.180,00 

312 15 Unidade Eletrodo (ponteira) para caneta cautério, tipo faca curva, em 14 - ponta curta - 70 mm, compatível com 
modelo marca Deltronix b-1600 mp Deltronix 44,30 664,50 

TOTAL GERAL R$ 30.948,90 
 
Ata de Registro de preços n. 704/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 01.328.535/0001-59. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
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. 

Labor import 4,61 27.660,00 

04 5.000 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. 

Labor import 4,61 23.050,00 

05 5.000 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. 

Labor import 4,61 23.050,00 

06 5.000 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. 

Labor import 4,61 23.050,00 

07 5.000 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. 

Labor import 4,61 23.050,00 

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 4,61 6.915,00 

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. 

Labor import 4,61 6.915,00 

19 6.000 Rolos Algodão hidrofilo100% algodão, não estéril com validade de 05 anos, suave e absorvente. Rolos com 500 
gramas cada. Nathy 8,69 52.140,00 

21 5.000 Pacote Atadura de crepom 12cmx1,80m, 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 4,94 24.700,00 

22 5.000 Pacote Atadura de crepom 20cmx1,80m, 13 fios/cm2 100% algodão, não estéril, esterilizável, prazo de validade 
de no mínimo 5 anos. Largura e comprimento em repouso. Pacotes com 12 unidades. Gazetex 8,30 41.500,00 

23 5.000 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 3,98 19.900,00 

24 5.000 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. Gazetex 5,23 26.150,00 

25 5.000 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 2,71 13.550,00 

26 3.000 Unidade 

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

Polar fix 1,12 3.360,00 

27 3.000 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 1,65 4.950,00 

28 2.000 Unidade 

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

Polar fix 2,86 5.720,00 

44 1.500 Unidade Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 03 litros. Descarbox 1,49 2.235,00 
46 2.500 Unidade Caixa para material perfurocortante, 20 litros Descarbox 4,03 10.075,00 
47 3.000 Unidade Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 13 litros. Descarbox 2,80 8.400,00 
92 400 Pacote Compressas cirúrgicas 23/25cm com 50 unidades. America 24,59 9.836,00 
94 150 Rolos Gaze tipo queijo - 9 fios c/ 8 dobras 91x91. Hospitexa 20,92 3.138,00 
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109 1.500 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. 

Misner 3,04 4.560,00 

110 10.000 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. 

Misner 5,09 50.900,00 

128 2.000 Unidade Fita adesiva (fita crepe) na cor branca com 50m de comprimento. Uso hospitalar Eurocel 1,89 3.780,00 

130 6.000 Unidade 
Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 5,0cmx10m confeccionada com substrato de nao-tecido a base 
de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico 
impermeabilizante. Enrolado em carretéis plásticos, com abas. 

Misner 2,90 17.400,00 

177 6.000 Rolos Lençol de papel hospitalar 70cm x 50m Descarbox 5,41 32.460,00 

179 300 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 100mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir indicador para processo de 
esterilização. Rolo com 100 metros cada. Zermatt 34,00 10.200,00 

180 300 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 150mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir indicador para processo de 
esterilização. Rolo com 100 metros cada. Zermatt 48,80 14.640,00 

182 300 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 250mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir indicador para processo de 
esterilização. Rolo com 100 metros cada. Zermatt 81,90 24.570,00 

183 100 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 300mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir indicador para processo de 
esterilização. Rolo com 100 metros cada. Zermatt 98,50 9.850,00 

195 33.000 Unidade Polifix equipo 2 vias. Polifix equipo 2 vias com presilha e excelente limitador de fluxo (fechamento). Infusao 0,43 14.190,00 

205 200 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 14,90 2.980,00 

206 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 14,90 22.350,00 

207 1.500 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 14,90 22.350,00 

208 500 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 14,90 7.450,00 

247 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. 

Descarpack 4,12 16.480,00 

253 300 Caixa 
Clorexidina degermante 4% - digluconato de clorexidina a 4 %, indicado para assepsia e degermação das 
mãos e antebraços da equipe cirúrgica, ambulatória, laboratorial, preparo pré cirúrgico da pele de 
pacientes e em feridas de pequenas extensões, frascos com 1000ml. Com 12 unidades. 

Farmax 199,90 59.970,00 

257 200 Litros Vaselina liquida 1000ml. Validade mínima de 02 anos Facilimp 13,10 2.620,00 

259 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 14,14 14.140,00 

297 50.625 Frasco Soro fisiológico frasco de 500 ml sistema fechado Sanobiol 2,39 120.993,75 
298 10.000 Frasco Soro fisiológico 9 % frasco de 1000 ml sistema fechado Sanobiol 3,91 39.100,00 
301 3.000 Frasco Soro ringer lactato frasco de 500 ml sistema fechado Jp 2,56 7.680,00 
311 20.000 Frasco Soro glicosado 5 % frasco de  500 ml sistema fechado Sanobiol 2,68 53.600,00 
319 600 Unidade Cabo de bisturi confeccionado em aço inox de 1ª qualidade - n° 03 Weldon 7,59 4.554,00 
320 400 Unidade Cabo de bisturi confeccionado em aço inox de 1ª qualidade - nº 04 Weldon 6,63 2.652,00 

332 2.000 Rolos Algodão hidrofilo100% algodão, não estéril com validade de 05 anos, suave e absorvente. Rolos com 500 
gramas cada. Cota referente ao item 19. Nathy 8,69 17.380,00 

339 75 Caixa P.v.p.i. tópico, solução de polivinilpirrolidona com 1% de iodo ativo, solução aquosa de uso tópico - frasco 
escuro com 1 litro, caixa com 12 unidades. Cota referente ao item 174. Farmax 199,00 14.925,00 

344 16.875 Frasco Soro fisiológico frasco de 500 ml sistema fechado. Cota referente ao item 297. Sanobiol 2,39 40.331,25 
TOTAL GERAL R$ 991.450,00 
 
Ata de Registro de preços n. 705/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 26.729.755/0001-15. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

41 38 Unidade Cabo ecg 10 vias compatível com eletrocardiógrafo, modelo cardiocare ekg 3000/ cardiotouch, com pino 
banana. Med Linket 399,00 15.162,00 

79 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor vermelha Resgate 5,49 521,55 
80 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor preta Resgate 5,49 521,55 
81 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor verde Resgate 5,49 521,55 

116 70 Unidade Estabilizador lateral de cabeça conjunto completo contendo base,tijolinhos laterais, e tirantes com velcro 
da cor amarelo. Resgate 83,90 5.873,00 

196 20 Unidade Prancha rígida para imobilização de fibra de vidro de cor amarela e vermelha. Resgate 290,00 5.800,00 
197 30 Unidade Prancha rígida para imobilização de polietileno de cor amarelo e vermelho. Resgate 274,90 8.247,00 

TOTAL GERAL R$ 36.646,65 

 
Ata de Registro de preços n. 706/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - JARDIM MÉDICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
08.588.015/0001-24. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
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. JP 2,09 20.900,00 

29 1.000 Unidade Avental manga longa tamanho único. Descartável Medix Brasil 0,96 960,00 

36 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. 

Advantive 1,95 11.700,00 
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55 200 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 

Vital Gold 2,86 572,00 

56 200 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 2,79 558,00 

58 200 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 

Vital Gold 2,82 564,00 

59 400 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 2,82 1.128,00 

60 500 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 2,65 1.325,00 

61 800 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 2,65 2.120,00 

62 800 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 2,82 2.256,00 

63 800 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 2,82 2.256,00 

64 300 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. 

Vital Gold 2,82 846,00 

65 300 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 2,82 846,00 

72 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. 

Labor Import 0,52 36.400,00 

74 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. 

Labor Import 0,52 26.000,00 

75 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. 

Labor Import 0,52 20.800,00 

76 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. 

Labor Import 0,52 36.400,00 

120 50 Caixa Fio de sutura de algodão agulhado cortante nº 2-0 - caixa com 24 envelopes. Validade 5 anos. Shalon 29,99 1.499,50 

121 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 2-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 unidades. Validade para 5 
anos. Sertix 22,30 11.150,00 

122 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 3-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 unidades. Validade para 5 
anos. Sertix 20,50 10.250,00 

123 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 4-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 unidades. Validade para 5 
anos. Sertix 22,20 11.100,00 

124 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 5-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 unidades. Validade para 5 
anos. Sertix 22,30 11.150,00 

125 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 3-0 com agulha 2 cm caixa com 24 unidades, validade para 5 
anos. Sertix 19,90 9.950,00 

126 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 4-0 com agulha 2 cm caixa com 24 unidades, validade para 5 
anos. Sertix 20,00 10.000,00 

127 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 5-0 com agulha 2 cm caixa com 24 unidades, validade para 5 
anos Sertix 19,90 9.950,00 

137 100 Unidade Gel para ultrassom, embalagem com 5 litros. Carbogel 16,30 1.630,00 

147 120.000 Unidade Lancetas estéril para glicemia - lanceta dispositivo em pvc e mola com agulha estéril de uso descartável 
sem caneta. Descarpack 0,15 18.000,00 

170 400 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. Sertix 22,25 8.900,00 

171 200 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. Sertix 19,90 3.980,00 

192 160 Unidade Pinça pozzi, serve para curativo de colo uterino, produto confeccionado em aço inoxidável, com garras, 
24cm. ABC 37,10 5.936,00 

219 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. Solidor 2,12 3.180,00 

220 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. Solidor 2,12 2.120,00 

221 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 Solidor 2,12 3.180,00 

222 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 Solidor 2,12 3.180,00 

223 1.500 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. Solidor 2,12 3.180,00 

234 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 

236 15.000 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 0,35 5.250,00 

237 15.000 Unidade 
Sonda uretral nº 14, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado 
com modelo de furação especifica e conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de 
validade de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,34 5.100,00 



SEGUNDA-FEIRA 01/06/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2653 PÁG: 17

238 15.000 Unidade 
Sonda uretral nº 16, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado 
com modelo de furação especifica e conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de 
validade de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,34 5.100,00 

239 15.000 Unidade 
Sonda uretral nº10, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado 
com modelo de furação especifica e conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de 
validade de 5 anos.embaladas individualmente. 

Solidor 0,40 6.000,00 

240 3.400 Unidade Talas de papelão grande de excelente qualidade. Resgate Sp 1,64 5.576,00 

246 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) Descarpack 0,43 20.640,00 

248 280 Pacote Touca cirúrgica descartável com elástico branco 20g/m2, 100% polipropileno, atóxico, antialérgico, 
antibacteriano, permeável ao ar, resistente, esterilizável, pacote com 100 unidades. Medix Brasil 4,30 1.204,00 

252 100 Caixa Clorexidina alcoólica 0,5%. Com 12 unidades. Septmax – Distribuidora Amaral 89,06 8.906,00 
254 515 Caixa Álcool hidratado 70 %, frascos com 1.000 ml com 12 litros. Validade mínima de 02 anos. Araucaria 42,40 21.836,00 
255 500 Unidade Água oxigenada frasco 1000ml. Validade mínima de 02 anos Septmax – Distribuidora Amaral 3,79 1.895,00 
274 500 Rolos Bandagem antisséptica (blood stop) rolo com 500 unidades. Cralpast 9,99 4.995,00 

289 20 Caixa 
Fio de sutura catgut cromado 1-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 70 
cm 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 

Shalon 71,49 1.429,80 

290 20 Caixa 
Fio de sutura catgut cromado 2-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 envelopes. 

Shalon 68,90 1.378,00 

291 20 Caixa 
Fio de sutura catgut cromado 3-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 envelopes. 

Shalon 68,90 1.378,00 

292 20 Caixa 
Fio de sutura catgut cromado 4-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 envelopes. 

Shalon 71,40 1.428,00 

293 20 Caixa 
Fio de sutura catgut cromado 5-0 com agulha 25mm 1/2 círculo cilíndrico, envelope com 1 fio de 65 a 
70cm de comprimento. Esterilizado, com tamanho da agulha desenhado em tamanho real e o símbolo da 
agulha. Com data de fabricação e vencimento no envelope externo. Caixa com 24 envelopes 

Shalon 71,40 1.428,00 

315 50 Caixa Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 3-0, com agulha de 30mm, caixa com 24 envelopes. 
Validade 5 anos. Sertix 19,90 995,00 

316 50 Caixa Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 4-0, com agulha de 25mm, caixa com 24 envelopes. 
Validade 5 anos. Sertix 19,90 995,00 

317 80 Caixa Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 5-0, com agulha de 20mm, caixa com 24 envelopes. 
Validade 5 anos. Sertix 19,90 1.592,00 

318 50 Caixa Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 2-0, com agulha de 30mm, caixa com 24 envelopes. 
Validade 5 anos. Sertix 21,50 1.075,00 

TOTAL GERAL R$ 408.167,30 
 

Ata de Registro de preços n. 707/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - M. MAGALHÃES – PRODUTOS HOSPITALARES., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 18.255.796/0001-99. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

35 350 Unidade Bateria para desfibrilador zoll ead, 3v Duracell 30,65 10.727,50 
93 400 Pacote Compressas cirúrgicas 45/50 cm com 50 unidades. Polar Fix 57,37 22.948,00 

98 100 Unidade Disco para serra elétrica para gesso - disco de serra para gesso, confeccionado em aço inox, tamanho 2 
polegadas. Oscilan/ L01 52,00 5.200,00 

178 900 Rolos Papel ecg temo sensível - papel reticulado, 216mm x 30m, para uso de eletrocardiografos. Tecnoprint 17,85 16.065,00 

193 160 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. 

ABC 39,00 6.240,00 

264 200 Unidade Cateter intravenoso central 16ga x 12in adul. (amarelo) Argon 50,40 10.080,00 

TOTAL GERAL R$ 71.260,50 
 
Ata de Registro de preços n. 708/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS – EIRELI., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.396.733/0001-36. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

45 2.000 Unidade Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 07 litros. Descarbox 2,00 4.000,00 

111 250 Unidade 

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

Cral 0,91 227,50 

112 200 Unidade 

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

Cral 0,95 190,00 

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. 

Cral 0,88 1.760,00 

138 1.000 Pacote Hastes flexíveis com algodão estéril com 50 unidades. Theoto 1,30 1.300,00 
176 7.500 Rolos Lençol de papel hospitalar 50cm x 50m Descarbox 4,00 30.000,00 

204 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. 

Descarbox 7,09 49,63 

214 110.000 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. 

Sr 0,11 12.100,00 
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215 150.000 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. 

Sr 0,13 19.500,00 

278 20 Unidade 

Máscara laríngea nº 01 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha radiopaca, reforço em espiral, 
resistente a torção ou dobras com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com 
indicação do peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril. 
Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente, tamanho: rn a lactentes até 5kg. 

Compel 31,05 621,00 

279 20 Unidade 

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

Compel 31,05 621,00 

280 20 Unidade 

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

Compel 31,05 621,00 

281 20 Unidade 

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

Compel 31,05 621,00 

282 20 Unidade 

Máscara laríngea nº 03 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha radiopaca, reforço em espiral, 
resistente a torção ou dobras com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, com 
indicação do peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril. 
Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente, tamanho: crianças / adolescentes de 30 a 50 kg. 

Compel 31,05 621,00 

283 20 Unidade 

Máscara laríngea nº 04 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha radiopaca, reforço em espiral, 
resistente a torção ou dobras com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, número 2, 
com indicação do peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril. 
Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente, tamanho: adultos de 50 a 70 kg (geralmente mulheres / homens menor porte). 

Compel 31,05 621,00 

284 20 Unidade 

Máscara laríngea nº 05 - máscara laríngea, em silicone, atóxico, flexível, linha radiopaca, reforço em espiral, 
resistente a torção ou dobras com coxim inflável, descartável, código de cores no balão piloto, número 2, 
com indicação do peso do paciente e volume de inflagem do coxim gravados no tubo da máscara, estéril. 
Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a 
legislação atual vigente, tamanho: adultos de 70 a 100 kg (geralmente homens / idosos - ausência de dentes). 

Compel 31,05 621,00 

299 16.100 Frasco Soro glicofisiológico frasco de 250 ml sistema fechado Equiplex 1,99 32.039,00 
300 19.200 Frasco Soro glicofisiológico frasco de 500 ml sistema fechado Equiplex 2,02 38.784,00 

340 2.500 Rolos Lençol de papel hospitalar 50cm x 50m. Cota referente ao item 176. Descarbox 4,00 10.000,00 

345 6.400 Frasco Soro glicofisiológico frasco de 500 ml sistema fechado. Cota referente ao item 300. Equiplex 2,02 12.928,00 

TOTAL GERAL R$ 167.225,13 
 
Ata de Registro de preços n. 709/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS – EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 23.121.920/0001-63. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

324 300 Embalagem Sabonete líquido para as mãos (uso hospitalar), neutro, hidratante, antisséptico, aromatizado com fragrância 
suave, acondicionado em frasco contendo 1 litro, com tampa que não permita vazamento. Biolux 5,01 1.503,00 

 
Ata de Registro de preços n.710/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 03.968.926/0001-63. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

16 500 Unidade Almotolia transp. Plástica bico reto - 250ml. J.prolab 1,93 965,00 
17 700 Unidade Almotolia transp. Plástica bico reto-500 ml. J.prolab 2,47 1.729,00 
49 20 Pacote Cânula de guedel nº0 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 18,00 360,00 
50 20 Pacote Cânula de guedel nº1 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 18,00 360,00 
51 30 Pacote Cânula de guedel nº2 pacote com 10 unidades de cor transparente. Advantive 18,00 540,00 
52 30 Pacote Cânula de guedel nº3 pacote com 10 unidades de cor transparente Advantive 18,00 540,00 

66 200 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 2,09 418,00 

67 200 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 2,09 418,00 

68 200 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 2,09 418,00 

69 200 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 2,09 418,00 

82 210 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 

99 100 Unidade Dreno penrose nº01 estéril. Waltex 1,09 109,00 
100 100 Unidade Dreno penrose nº02 estéril. Waltex 1,38 138,00 
136 100 Litros Gel condutor de eletricidade para uso no aparelho desfibrilador, embalagem com 1 litro. Multigel 5,15 515,00 

143 500 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 19,00 9.500,00 

144 300 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 19,00 5.700,00 

145 100 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 19,00 1.900,00 

146 150 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 19,00 2.850,00 
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148 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. 

Mad 17,00 1.360,00 

164 300 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 9,79 2.937,00 

166 300 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 19,40 5.820,00 

194 160 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. 

Resgate 22,00 3.520,00 

224 300 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. 

Medsonda 0,57 171,00 

225 520 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. 

Medsonda 0,66 343,20 

226 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 0,79 790,00 

227 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 0,87 1.305,00 

228 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 0,99 1.485,00 

229 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 0,40 8.000,00 

230 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 0,41 8.200,00 

233 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 0,47 9.400,00 

235 15.000 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.  

Medsonda 0,39 5.850,00 

288 60 Unidade Eletrodo descartável para monitoração cardíaca/ eletrocardiograma pré- gel, modelo infantil - produto não 
estéril, pacote com 50 unidades. Vitalcor 10,50 630,00 

294 200 Caixa Lâmina de tricotomia caixa com 05 unidades Vitalmax 1,47 294,00 
TOTAL GERAL R$ 77.046,20 
 
Ata de Registro de preços n. 711/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 25.463.374/0001-74. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

20 5.000 Pacote Atadura de crepom 08cmx1,80m, 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 3,39 16.950,00 

34 350 Unidade Bateria 9v carbono zinco,  capacidade: 330mah Alfacell 5,90 2.065,00 

37 20 Unidade Bolsa válvula máscara de silicone infantil kit completo com máscara transparente e reservatório de oxigênio e 
prolongamento. Farmatex 122,90 2.458,00 

38 30 Unidade Bolsa válvula máscara de silicone transparente adulto kit completo com máscara transparente e reservatório de 
oxigênio e prolongamento. Farmatex 122,90 3.687,00 

39 10 Unidade Bolsa válvula máscara transparente de silicone para recém nascido com máscara transparente e reservatório de 
oxigênio. Farmatex 126,00 1.260,00 

40 10 Unidade Cabo de ecg compatível com teb c10 c30, cabo paciente de 10 vias, caixa intermediaria com identificação de 
posicionamento de derivações, rabichos coloridos, com pino banana. Possuir registro na ANVISA. Globaltec 638,90 6.389,00 

48 5 Unidade Caneta para cautério controle simples, cabo de silicone de 2m, linha mp. Similar 148,80 744,00 

57 200 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. 

Medix 2,75 550,00 

83 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 10,10 101,00 

84 240 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 10,10 2.424,00 

85 400 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 10,10 4.040,00 

86 400 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 

Resgate 10,10 4.040,00 
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rádio-transparência. Tamanho p 

87 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 10,10 404,00 

97 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. 

Contec 449,00 22.450,00 

133 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. 

Andramed 38,90 1.167,00 

134 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. apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. 
Garantia mínima 12 meses. 

Andramed 38,90 1.167,00 

141 80 Unidade Jogo aparelho de Otoscópio com jogos de espéculos com lâmpada rosqueável de fibra ótica, com excelente 
qualidade compatível com pilha AA Md 289,00 23.120,00 

149 16 Conjunto 
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, lâmpada reserva em led e vida útil de 60.000 horas. 

Md 727,50 11.640,00 

150 16 Conjunto 
Laringoscópio de fibra ótica a led adulto com lâminas retas nº 03 nº 04 e nº 05 - laringoscópio de fibra ótica a 
led adulto com lâminas retas nº 03, 04 e 05. De fibra ótica a led, com cabo para duas pilhas médias, com 3 
lâminas curvas tipo mclntosh, em aço inox, faces foscas, lâmpada reserva em led e vida útil de 60.000 horas. 

Md 667,50 10.680,00 

151 16 Conjunto 
Laringoscópio de fibra ótica a led infantil com lâminas curvas nº 00 nº 01 e nº 02 - laringoscópio de fibra ótica 
a led, infantil com lâminas curvas nº 00, 01 e 02. De fibra ótica a led, com cabo para duas pilhas médias, com 
3 lâminas curvas tipo mclntosh, em aço inox, faces foscas, lâmpada reserva em led e vida útil de 60.000 horas. 

Md 728,00 11.648,00 

152 16 Conjunto 
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, lâmpada reserva em led e vida útil de 60.000 horas. 

Md 667,50 10.680,00 

167 1.000 Unidade Manta térmica de alumínio - manta térmica de alumínio, confeccionada em poliéster metalizada de 23 
mícrons, medidas aproximadas 2,10x140. Resgate 3,50 3.500,00 

168 300 Unidade Campo cirúrgico em brim duplo 40x40 cm, com 10 cm de fenestra Utile 13,90 4.170,00 

172 100 Unidade 

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

Contec 77,90 7.790,00 

188 10.000 Unidade Pilha alcalina c 1,5v Elgin 3,60 36.000,00 

198 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. 

Farmatex 99,65 4.982,50 

199 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. 

Farmatex 99,65 2.491,25 

201 110 Pacote Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 60 litros com 100 unidades. Nekplast 15,69 1.725,90 
202 110 Pacote Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 100 litros com 100 unidades. Nekplast 21,99 2.418,90 
203 110 Pacote Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 150 litros com 100 unidades. Nekplast 33,49 3.683,90 

211 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. 

Globaltec 251,00 3.765,00 

213 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 0,34 17.000,00 

216 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. 

Sr 0,22 11.000,00 

217 122.00
0 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. 

Sr 0,22 26.840,00 

218 102.00
0 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. 

Sr 0,34 34.680,00 

245 300 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. 

Terragene 158,90 47.670,00 

249 300 Unidade Umidificador para cateter de oxigênio. Rwr 10,90 3.270,00 
251 100 Unidade Válvula para aparelho de pressão. Premium 5,40 540,00 
267 30 Unidade Agulha de infusão intra-óssea adulto descartável Big 997,00 29.910,00 

269 15 Unidade 
Inalador nebulizador portátil com suporte e rodízios: bivolt 127/220 (vca); taxa máx. De nebulização: 
0,40ml/min aproximadamente;-sistema: pistão;máscara adulto e infantil; copo nebulizador, proteção 
antibacteriana;   garantia de 24 meses 

Daru 112,90 1.693,50 

302 400 Unidade 
Braçadeira confeccionada em nylon siliconizado de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, 
impermeável. Fecho com velcro resistente, constar marca do fabricante, indicação da circunferência do braço, 
comprimento total de 54 cm, largura de 14,5 cm e indicação do ponto correto de posicionamento sobre a 
artéria. 

Premium 18,90 7.560,00 

313 95 Unidade Cintos de nylon apresilhados de cor amarela Resgate 6,90 655,50 

322 50 Unidade 

Termômetro clínico infravermelho sem contato - termômetro clínico infravermelho sem contato com o 
paciente. Características do produto: realizar medição de temperatura do corpo humano (através da 
proximidade da testa do paciente, sem promover o contato termômetro e testa); sensor sonoro que sinalize a 
distância correta entre o termômetro e a testa do paciente promovendo uma medição precisa e segura da 
temperatura; visor de lcd com iluminação para facilitar a visualização do resultado da temperatura corporal; 
tempo de leitura da temperatura corporal do paciente: aproximadamente 1 segundo; sensor infravermelho; 
deve ser de fácil armazenamento e transporte; alimentação: 02 pilhas tipo aaa 1,5v; indicador de pilha com 
carga baixa. Obs: além de fornecer a possibilidade da leitura corporal, poderá também conter a possibilidade 
de outros modos de leitura de temperatura, como é o caso da leitura da temperatura de objetos, ambientes e 
alimentos. Dimensões aproximadas do produto: 141 x 42 x 55,5 cm e peso aproximado: 120g. 

G tech 149,80 7.490,00 



SEGUNDA-FEIRA 01/06/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2653 PÁG: 21

323 50 Unidade 

Termômetro clínico/ timpânico por infravermelho - termômetro auricular com tecnologia infravermelho. 
Realiza medição em apenas 4 segundos, com aviso sonoro de conclusão. Características do produto: com aviso 
sonoro de conclusão de medição; uso auricular; leva apenas 4 segundos para fazer a leitura; memoriza a última 
medição; amplo visor de lcd; dimensões: 125 x 45 x 35 mm; sensor: infravermelho; faixa de medição: 34°c ~ 
43°c; resolução: 0,1°c; exatidão: 35,5 a 42,0°c = ± 0,2°c restante da faixa é ± 0,3; função auto desligamento: 
após 01 minuto; tipo de pilhas: uma pilha cr2032 3v de lítio. Garantia mínima: 12 meses. 

Supermedy 84,00 4.200,00 

331 200 Unidade Campo cirúrgico em brim duplo 90x90 cm, sem fenestra Utile 12,59 2.518,00 
TOTAL GERAL R$ 403.218,45 
 
Ata de Registro de preços n. 712/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - MIRANDA & GEORGINI LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
10.596.721/0001-60. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

174 225 Caixa P.v.p.i. tópico, solução de polivinilpirrolidona com 1% de iodo ativo, solução aquosa de uso tópico - frasco 
escuro com 1 litro, caixa com 12 unidades. Farmax  180,00 40.500,00 

296 58.950 Frasco Soro fisiológico frasco de 250 ml sistema fechado Halexistar 2,00 117.900,00 

TOTAL GERAL R$ 158.400,00 

 
Ata de Registro de preços n. 713/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.421.421/0001-82,  
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

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 8,13 2.439,00 

181 300 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 200mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir indicador para processo de 
esterilização. Rolo com 100 metros cada. Duotec 65,95 19.785,00 

295 37.875 Frasco Soro fisiológico frasco de 100 ml sistema fechado. Equiplex 1,78 67.417,50 
310 20.000 Frasco Soro glicosado 5 % frasco de 250 ml sistema fechado Equiplex 2,28 45.600,00 

342 12.625 Frasco Soro fisiológico frasco de 100 ml sistema fechado. 
Cota referente ao item 295. Equiplex 1,78 22.472,50 

TOTAL GERAL R$ 157.714,00 
 
Ata de Registro de preços n. 714/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 12.095.582/0001-16. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

88 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. 

Vno 25,30 1.265,00 

185 50 UNIDADE Carregador de pilha aa e aaa, bivolt, com capacidade para carregar até 04 pilhas simultaneamente, indicador 
de led que mostra quando a carga está completa, com manual. Mox 24,10 1.205,00 

186 10.150 UNIDADE Pilha alcalina aa Mox 1,57 15.935,50 
187 10.200 UNIDADE Pilha alcalina aaa Mox 1,59 16.218,00 
189 500 EMBALAGEM Pilha recarregável aa, 2500mah - embalagem com 04 unidades. Com capacidade de até 1000 ciclos de carga. Mox 13,11 6.555,00 
190 500 EMBALAGEM Pilha recarregável aaa, 900mah - embalagem com 04 unidades. Com capacidade de até 1000 ciclos de carga. Mox 12,34 6.170,00 

321 50 UNIDADE 

Aparelho digital de pressão - medidor de pressão arterial digital automático de pulso. Método de medição: 
digital. Ajuste da insuflação: automático. Medição de batimentos cardíacos, medição de pressão arterial, 
tempo de resultado da aferição: 60seg., data e hora, desligamento automático, indicador de nível de bateria, 
memória para 99 resultados com hora e data, braçadeira: 19,5cm, display: 5,4cm, certificado da ANVISA, 
alimentação 2pilhas aaa, aprovado pela sociedade brasileira de cardiologia para uso profissional, estojo para 
viagem. Aparelho de pressão. Manual de instruções. Lista de assistências técnicas. 2 - Pilhas aaa. Dimensão 
aproximadas (lxaxp): 8.3 x 6.6 x 7.6 cm. Garantia mínima: 12 meses ofertado pelo fabricante. 

Incote rm 76,47 3.823,50 

333 4.250 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. Cota referente ao item 91. 

Andreoni 15,20 64.600,00 

TOTAL GERAL R$ 115.772,00 
 
Ata de Registro de preços n. 715/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

78 6.000 Unidade Cateter nasal tipo óculos em embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência data e 
tipo de esterilização e tempo de validade. Biosani 0,68 4.080,00 

95 5.000 Unidade 

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila, estéril em óxido de etileno, confeccionada com 11 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 10 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 , embalagem  com 10 unidades. 

America 0,38 1.900,00 

165 300 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. Polar fix 13,20 3.960,00 

173 210 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 Vicpharma 204,00 42.840,00 
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191 160 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 149,00 23.840,00 

231 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. 

Biosani 0,41 8.200,00 

232 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 0,45 9.000,00 

241 3.200 Unidade Talas de papelão média de excelente qualidade. Fibra resgate 1,10 3.520,00 
242 2.100 Unidade Talas de papelão pequena de excelente qualidade. Fibra resgate 0,63 1.323,00 
272 150 Unidade Gelo reutilizável medidas 22x15x2 equivalente a 600ml. Cor azul Gelotech 3,35 502,50 
273 100 Unidade Gelo reutilizável medidas 27x12x4 equivalente a 1000ml. Cor azul Gelotech 4,50 450,00 

326 500 Unidade 
Sonda gástrica levine longa siliconizada nº08   - descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, 
flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa.  Esterilizado por oxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente 

Biosani 0,63 315,00 

327 500 Unidade 
Sonda gástrica levine longa siliconizada nº 12, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, 
flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e conector com tampa.  Esterilizado por óxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Biosani 0,69 345,00 

328 500 Unidade 
Sonda gástrica longa siliconizada nº 14 - sonda gástrica levine longa siliconizada nº 14, descartáveis 
compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Biosani 0,76 380,00 

329 500 Unidade 
Sonda gástrica longa siliconizada nº 22 - sonda gástrica levine longa siliconizada nº 22, descartáveis 
compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Biosani 1,13 565,00 

330 1.000 Unidade 
Sonda p/ aspiração traqueal 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. 

Biosani 0,52 520,00 

TOTAL GERAL R$ 101.740,50 
 
Ata de Registro de preços n. 716/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 22.437.236/0001-22. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

11 1.500 CAIXA 

Agulha hipodérmica descartável (40x1,6) 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. 

Labor import 6,20 9.300,00 

31 1.500 UNIDADE Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru lavável grande 0,75 x 0,75 aproximadamente Polar fix 4,15 6.225,00 
32 1.500 UNIDADE Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru lavável grande 1,45  x 2,00 aproximadamente Polar fix 5,15 7.725,00 

71 20 UNIDADE 
Cânula de aspiração rígida. Aspiração em cavidade cirúrgica. Bico de yankauer. Extensão em pvc cristal 
atóxico c/ 3 metros. Ponta de látex. Embalado em papel grau cirúrgico. Esterilizado a gás óxido de etileno. 
Descartável. 

Zammi 15,00 300,00 

89 4 UNIDADE Colete de imobilização dorsal adulto (ked) com velcro, em nylon em padrão universal. Resgate sp 157,00 628,00 

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. 

Cral 0,77 7.700,00 

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. 

Cral 0,69 13.800,00 

118 50 UNIDADE 
Fio guia para intubação - fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, 
estéril, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade 
proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de "j", ou círculo fechado em 360 graus, 
tamanho para uso em cânula 2,5 a 4,5 (infantil). 

Mallinkrodt 19,99 999,50 

119 30 UNIDADE 
Fio guia para intubação - fio guia/mandril para auxílio no procedimento de intubação endotraqueal, flexível, 
estéril, constituído de alumínio revestido com plástico (polietileno de baixa densidade), com sua extremidade 
proximal arredondada e a distal angulada assumindo formato de "j", ou círculo fechado em 360 graus, 
tamanho para uso em cânula 5,0 a 8,0 (adulto). 

Mallinkrodt 19,99 599,70 

131 200 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. Cpl 7,00 1.400,00 

132 100 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. Cpl 6,99 699,00 

135 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 

142 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. 

Bbs 85,00 5.100,00 

250 500 UNIDADE 

Esfigmomanômetro para adulto- manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta 
por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desrregulagem 
freqüente, com graduação de 00 a 300 mm hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar 
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, 
extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, 
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 
14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do 
ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações 
de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; 
bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; 
deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - 
deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia 
mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues 
deverão vir acompanhados do laudo técnico do ipeam certificando sua aferição individualmente, e registro 
no ms/ANVISA. 

Premium 46,50 23.250,00 

268 300 UNIDADE 
Bolsa de colostomia material atóxico, isento de substâncias alergênicas, provido de uma placa adesiva que 
circunda o orifício em seu terço superior medindo 80x80 mm e 100x90 mm, constituída de material 
antialérgico e protegido por papel parafinado. Indicado para a coleta de excreta de estomas. 

Coloplast 7,40 2.220,00 

285 300 UNIDADE Sonda nasoenteral calibre 12; confeccionada  em poliuretano e silicone ; com fio guia, com ogiva distal de 
tungstênio; flexível; maleável e durável ; estéril; informação de data de validade e registro na ANVISA. Solumed 8,20 2.460,00 

287 140 UNIDADE Eletrodo descartável para monitoração cardíaca/ eletrocardiograma pré- gel, modelo adulto - produto não Medpex 10,30 1.442,00 
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estéril, pacote com 50 unidades. 

305 200 UNIDADE 

Esfigmomanômetro aneróide portátil obeso- manômetro aneróide - montado em armação de material 
plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a 
desrregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para 
facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, 
resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do 
fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, 
largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter 
indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos 
nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, 
livre de látex; bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre 
de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. 
Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. 
Comprovar assistência técnica no estado do paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada 
através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico 
do ipem certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no ministério da saúde. 

Premium 75,00 15.000,00 

TOTAL GERAL R$ 102.661,20 
 
Ata de Registro de preços n. 717/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
26.984.213/0001-99. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
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. 

Vacuplast 2,62 262,00 

43 5 Unidade Cadeira de banho simples. Possui estrutura de aço e quatro rodas pequenas, apoio de pé fixo, apoio para 
braço fixo, freios laterais, capacidade para 80 kg. Prolife 155,00 775,00 

90 4 Unidade Colete de imobilização dorsal infantil (ked) com velcro, em nylon em padrão universal. Resgate Sp 168,70 674,80 

263 600 Unidade 
Equipo para terapia parenteral fotossensível fotoprotetor com câmara de gotejamento flexível sem entrada de 
ar, com filtro, pinça rolete, trecho de silicone, pinça corta fluxo, injetor lateral needle free, luer lock rotativo e 
tampa oclusora com filtro de membrana hidrofóbica compatível com o equipamento samtronic 550t2 

Biosani 3,12 1.872,00 

TOTAL GERAL R$ 3.583,80 

 
Ata de Registro de preços n. 718/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - RINAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

10 5.000 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. 

Descarpack 5,08 25.400,00 

70 10 Unidade 

Cadeira de rodas dobrável: construída em liga de alumínio aeronáutico características e dimensões mínimas: - 
rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; - eixos reforçados de aço; - 
pintura epóxi; - estofamento em nylon acolchoado, com tensionamento de assento, fixado sem parafusos; - 
estrutura dobrável em x com barras hexagonais para maior resistência e estabilidade com sistema de 
fechamento com articuladores; - almofada de no mínimo 05cm de espessura em espuma de alta densidade 
incorporada ao assento; - rodas traseiras de 24 infláveis e raiadas; - rodas dianteiras de 06 maciças, com garfo 
de alumínio; - aros de impulso em alumínio com pitura epóxi; - sistema de desmontagem rápida 'quick 
release' nas rodas traseiras; - freios bilaterais; - protetores laterais de roupa incorporados aos apoios de 
braços; - apoios de braços escamoteáveis; - apoio de pés fixo com ajuste de altura; - capacidade de peso até 
120kg; - mancal que permite regulagem de altura, mudança do ângulo do assento e anteriorização e 
posteriorização das rodas traseiras, em até 06 posições; - cáster das rodas dianteiras com ajuste de ângulo 
para mantê-lo sempre na perpendicular em relação ao piso (ajuste necessário sempre que houver alteração no 
mancal das rodas traseiras). Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia 
minima de 12 meses. 

Cds 1.149,00 11.490,00 

73 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. 

Descarpack 0,53 21.200,00 

77 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. 

Descarpack 0,65 45.500,00 

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 0,67 75.375,00 

108 8.000 Unidade Equipo macrogotas para nutrição enteral Descarpack 0,73 5.840,00 

129 7.000 Unidade 
Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 2,5cm x 10m confeccionada com substrato de nao-tecido a base de 
fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico impermeabilizante. 
Enrolado em carretéis plásticos, com abas. 

Missner 1,69 11.830,00 

153 3.750 Caixa Luvas de procedimentos tam g - luva de látex para procedimento tamanho grande, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 100 unidades. Descarpack 14,49 54.337,50 

154 3.750 Caixa Luvas de procedimentos tam m - luva de látex para procedimento tamanho médio, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 100 unidades. Descarpack 14,44 54.150,00 

155 3.750 Caixa Luvas de procedimentos tam p - luva de látex para procedimento tamanho pequeno, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 100 unidades. Descarpack 14,44 54.150,00 

156 3.750 Caixa Luvas de procedimentos tam pp - luva de látex para procedimento tamanho pp, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 100 unidades. Descarpack 14,44 54.150,00 

157 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. 

M sanro 0,80 4.000,00 

158 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. 

M sanro 0,80 5.600,00 

159 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. 

M sanro 0,80 6.400,00 

160 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 M sanro 0,80 12.800,00 
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mínimo 5 anos. 

161 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. 

Sanro 0,80 8.000,00 

162 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. 

M sanro 0,80 7.600,00 

184 120 Unidade Pêra para aparelho ecg, em látex, embalada individualmente. Missouri 6,00 720,00 

212 459.37
5 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. 

Descarpack 0,21 96.468,75 

243 400 Unidade Termômetro clínico digital. Bioland 8,30 3.320,00 

244 150 Unidade 

Termômetro digital para máxima e mínima - para geladeira - características: instrumento de medição precisa 
da temperatura externa e interna, assim como suas máximas e mínimas. Informações técnicas: faixa de 
temperatura interna: -20 °c a +70 °c; faixa de temperatura externa: - 50 °c a +70 °c; resolução: 0,1 °c; 
presição: ±1°c; dimensões aproximadas: 85 x 60 x 18mm. Visor de cristal líquido de fácil visualização. Cabo 
de aproximadamente 2,30m. Alimentação: 1 pilha de 1,5v- AAA. 

Supermedy 48,00 7.200,00 

256 10 Caixa Formol 1.000ml caixa c/12 unidades Facilimp 149,00 1.490,00 

258 50 Unidade Vaselina sólida de 500 gramas. Facilimpe 13,50 675,00 

303 100 Unidade Manguito adulto para Esfigmomanômetro, ambidestro, antialérgico, livre de látex Premium 11,80 1.180,00 
304 100 Unidade Pêra confeccionada em borracha especial de comprovada  vedação  e resistência , livre de látex. Premium 6,00 600,00 

306 200 Unidade 

Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico- manômetro aneróide - montado em armação de material 
plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a 
desrregulagem freqüente, com graduação de 00 a 300 mm hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para 
facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, 
resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do 
fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, 
largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter 
indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos 
nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, 
livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre 
de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. 
Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. 
Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando 
entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do ipem certificando sua aferição individualmente, e 
registro no ms/anvisa. 

Premium 68,00 13.600,00 

314 2.000 Galão Hipoclorito de sódio 1 % com 5 litros. Facilimpe 6,60 13.200,00 

325 300 Embalagem Sabonete líquido para as mãos (uso hospitalar), neutro, hidratante, antiséptico, aromatizado com fragrância 
suave, acondicionado em frasco contendo 5 litros, com tampa que não permita vazamento. Facilimpe 14,20 4.260,00 

334 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). Cota referente ao item 107. 

Descarpack 0,67 25.125,00 

335 1.250 Caixa Luvas de procedimentos tam g - luva de látex para procedimento tamanho grande, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 100 unidades. Cota referente ao item 153. Descarpack 14,49 18.112,50 

336 1.250 Caixa Luvas de procedimentos tam m - luva de látex para procedimento tamanho médio, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 100 unidades. Cota referente ao item 154. Descarpack 14,44 18.050,00 

337 1.250 Caixa Luvas de procedimentos tam p - luva de látex para procedimento tamanho pequeno, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 100 unidades. Cota referente ao item 155. Descarpack 14,44 18.050,00 

338 1.250 Caixa Luvas de procedimentos tam pp - luva de látex para procedimento tamanho pp, não estéril, ambidestro, 
descartável. Anatômica, levemente talcadas, caixa com 100 unidades. Cota referente ao item 156. Descarpack 14,44 18.050,00 

341 153.12
5 

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. Cota referente ao item 212. 

Descarpack 0,21 32.156,25 

343 19.650 Frasco Soro fisiológico frasco de 250 ml sistema fechado 
Cota referente ao item 296. Equiplax 2,15 42.247,50 

TOTAL GERAL R$ 772.327,50 
 
Ata de Registro de preços n. 719/2019, assinada em 30 de agosto de 2019 - TECELAGEM MINASREY LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
41.847.658/0001-10. 
 

Item Qtd Und DESCRIÇÃO Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

91 12.750 Pacote 

Compressa de gaze 7,5x7,5 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. 

Melhormed 13,78 175.695,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 29 de maio de 2020. 
 
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 125/2019 – Processo Adm. Nº 221/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE. 
 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 
8.666/93, torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação 
abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 869/2019, assinada em 27 de fevereiro de 2019 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 26.729.755/0001-15. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 2.500 Unid. 

Protetor solar fator de proteção fps 30, em frasco plástico de 120ml; com 
vitamina e biofosfatada. Produto atestado com no mínimo 6 horas de 
duração na pele; oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da 
radiação solar, prevenindo as queimaduras solares. Protetor eficaz contra as 
radiações uva e uvb; uva superior a 1/3 de uvb; oil free; com fragrância 
suave; hipoalergênico. Produto com toque seco e fácil espalhabilidade, não 
deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática. Contém 
bioactive e®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce. 
Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos 
devido à ação antioxidante do produto. Rápida absorção, textura leve, não 
comedogênico, livre de corantes, ação hidratante. O produto deverá 
apresentar laudo que ateste a duração do produto na pele de no mínimo 6 
horas de duração. Deverá possuir certificado válido do ministério da saúde - 
ANVISA; deverá possuir laudo bpf - boas práticas de fabricação, onde visa 
detectar a qualidade do produto ofertado; deverá possuir laudo de resistência 
a imersão a água. Obs: o laudo bpf deve ser apresentado em via original ou 
em cópia autenticada ou protocolo com o número de renovação para 
documentos que estão em fase de renovação. 

Nutriex 
Profissional 10,00 25.000,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 27 de maio de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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