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                De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario 

ATOS DO PODER EXECUTIVO
AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Fica autorizada a concessão de 02 (duas) 
diárias, para o Secretário de Administração, 
ROBERTO DIAS SIENA, inscrito no CPF sob nº 
623.960.999-49, para deslocamento da sede 
deste Município até a cidade de Curitiba-Paraná, 
para acompanhar o Prefeito em reunião em 
diversos setores da Administração Estadual, com 
ida no dia 09/08/2021 e retorno previsto para 
11/08/2021, nos termos do disposto no Art. 2º, 
inciso I da Lei nº 4.648/18, de 20/02/2018.
(  X   ) com pernoite – Valor da diária R$ 731,14
(       ) sem pernoite
Valor total a ser creditado: R$ 1.827,85

Arapongas, 12 de agosto de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

*RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO OBJETO, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 149/2021 
PREGÃO N° 079/2021.

Ante ao erro na requisição do processo, tendo 
em vista o Processo 22862/2021 da Diretoria 
de Tecnologia da Informação, publicado no dia 
17/08/2021 no Jornal Folha de Londrina e no 
Diário Oficial do Município de Arapongas.

Onde se lê: Aquisição de ativos de redes tais 
como: Switches, controladora wireless, rádios, 
access point, licença software/equipamento, 
fontes e cabos e monitor de temperatura para 
data center, em atendimento a Diretoria de 
Tecnologia da Informação –DTI, para atender a 
Secretaria Municipal de administração – SEMAD.

Leia-se: Aquisição de ativos de redes tais 
como: Controladora wireless, access point, 
licença software/equipamento, fontes e cabos, 
em atendimento a Diretoria de Tecnologia da 
Informação –DTI, para atender a Secretaria 
Municipal de administração – SEMAD.

*(FICA DESCONSIDERADA A ERRATA DO DIA 
25/08/2021)
Data e Assinaturas.
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
APS7515 274270A000083750 17/08/2021 76332
BAK0482 274270A000083749 17/08/2021 76332

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
AOU8060 116100E008427910 19/06/2021 60501 R$ 293.47
ARR5303 116100E008427912 19/06/2021 57380 R$ 293.47
AXU3857 116100E008427911 19/06/2021 60501 R$ 293.47
BDN5D13 116100E008385159 17/06/2021 60501 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AKE5I30 116100E008427536 22/08/2021 65300

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Documento de Habilitação 
BDS9G13 274270T000002220 31/03/2021 73662 752833592

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ABL6449 274270T000001217 05/05/2021 65300 R$ 195.23
ABL6767 274270NIC0006230 25/08/2021 50020 R$ 195.23
AJO2946 274270T000007254 10/05/2021 76252 R$ 293.47
ALV0475 274270NIC0006241 25/08/2021 50020 R$ 260.32
ANO3037 274270T000000137 31/03/2021 76331 R$ 293.47
AOT6G60 274270NIC0006232 25/08/2021 50020 R$ 195.23
APH6J31 274270T000001138 23/04/2021 54522 R$ 195.23
ARP3774 274270NIC0006244 25/08/2021 50020 R$ 195.23
ASO0I31 116100E008427561 02/04/2021 60501 R$ 293.47

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a 

penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª 
oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 14/10/2021, o qual será remetido à 

JARI para julgamento. 

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a 

penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer 
recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 15/10/2021, o qual será remetido à JARI 

para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a 

autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor 
infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 08/10/2021.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a 

penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer 
recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 11/10/2021, o qual será remetido à JARI 

para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a 

autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor 
infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 11/10/2021.
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AST2256 274270T000009289 28/04/2021 60412 R$ 195.23
AUD7138 274270NIC0006242 25/08/2021 50020 R$ 293.47
AUG1723 274270NIC0006226 25/08/2021 50020 R$ 130.16
AUR9B04 274270NIC0006237 25/08/2021 50020 R$ 195.23
AUX0848 274270NIC0006238 25/08/2021 50020 R$ 293.47
AYZ7390 274270NIC0006243 25/08/2021 50020 R$ 293.47
AZE1015 274270NIC0006231 25/08/2021 50020 R$ 195.23
BAY9863 274270T000003197 14/04/2021 60681 R$ 195.23
BBJ9J75 274270T000002199 25/03/2021 51851 R$ 195.23

BBO3283 274270NIC0006240 25/08/2021 50020 R$ 130.16
BBU0B99 274270NIC0006239 25/08/2021 50020 R$ 293.47
BDA4C15 116100E008427344 06/04/2021 70561 R$ 293.47
BDJ2H21 274270NIC0006227 25/08/2021 50020 R$ 293.47
BEA5G50 274270NIC0006228 25/08/2021 50020 R$ 195.23
BEK2315 274270NIC0006235 25/08/2021 50020 R$ 130.16
BEK2315 274270NIC0006236 25/08/2021 50020 R$ 130.16
DIP4303 274270T000002160 14/03/2021 65300 R$ 195.23

DOD3604 274270NIC0006229 25/08/2021 50020 R$ 195.23
EPX2G12 274270NIC0006233 25/08/2021 50020 R$ 293.47
EPX2G12 274270NIC0006234 25/08/2021 50020 R$ 195.23
MIW5233 274270T000005173 26/04/2021 76252 R$ 293.47
NEW0508 274270T000009106 16/03/2021 51851 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ARZ4I04 116100E008427804 22/06/2021 60412 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a 

penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer 
recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 18/10/2021, o qual será remetido à JARI 

para julgamento.
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 022/2021 – Processo Adm. Nº 051/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, 
ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO 
DE ARAPONGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. 
 
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. 272/2021, assinada em 25 de maio de 2021 - CATUAÍ ANDORINHAS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.051.996/0001-06. 
 

Lote Qtde. Und. Descrição Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

 
Desconto 

Ofertado (%) 

03 500.000 LITROS OLEO DIESEL S10 - VALOR UNITÁRIO NA MÉDIA DA ANP 
REGIONAL DUAS SEMANAS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. 4,12 2.060.000,00  

6,61 
 
Ata de Registro de preços n. 273/2021, assinada em 25 de maio de 2021 - POSTO ARAPONGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.455.955/0001-20. 
 

Lote Qtde. Und. Descrição Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 

 
Desconto 

Ofertado (%) 

01 300.000 LITROS GASOLINA COMUM - VALOR UNITÁRIO NA MÉDIA DA ANP 
REGIONAL DUAS SEMANAS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. 5,40 1.620.000,00  

9 

02 250.000 LITROS OLEO DIESEL COMUM - VALOR UNITÁRIO NA MÉDIA DA ANP 
REGIONAL DUAS SEMANAS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. 4,06 1.015.000,00  

6,61 

04 200.000 LITROS ETANOL - VALOR UNITÁRIO NA MÉDIA DA ANP REGIONAL DUAS 
SEMANAS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. 4,07 814.000,00  

10,4 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 25 de agosto de 2021. 
 
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 Nº 092/2020 – Processo Adm. Nº 191/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 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. 623/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - A C P CORREA & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 01.184.342/0001-71. 
 

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

08 1.500 Caixa 
Agulha hipodérmica descartável (30 x 0,70) de uso único, estéril, atóxica e apirogênica permite 
perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para identificação dos 
calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada individualmente caixa com 
100 unidades. Com validade mínina de 5 anos. 

Injex 6,19 
 

9.285,00 

13 200 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 10 x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Ortofen 7,15 
 

1.430,00 
14 300 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 15 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Ortofen 8,85 

 

2.655,00 
31 1.500 Unidade Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru lavável grande 1,45  x 2,00 aproximadamente Marimar 4,05 

 

6.075,00 

32 1.900 Unidade Bandagem triangular em tecido algodão 100% cru, lavável. Grande 1,42 x 1,80 
aproximadamente. 

Marimar 5,08 
 

9.652,00 

48 20 Pacote Cânula de guedel nº0 pacote com 10 unidades de cor transparente Protec 20,15 
 

403,00 
49 20 Pacote Cânula de guedel nº1 pacote com 10 unidades de cor transparente. Protec 21,45 

 

429,00 
50 30 Pacote Cânula de guedel nº2 pacote com 10 unidades de cor transparente. Protec 20,15 

 

604,50 
51 30 Pacote Cânula de guedel nº3 pacote com 10 unidades de cor transparente Protec 24,30 

 

729,00 
52 30 Pacote Cânula de guedel nº4 pacote com 10 unidades de cor transparente Protec 30,80 

 

924,00 

55 200 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 

Solidor 3,24 
 

648,00 

95 200 Caixa Copos para inalação - copo descartável para inalador com 25 unidades. Ns 7,57 
 

1.514,00 

109 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. 

Ciex 5,20 
 

52.000,00 

133 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. 

Protec 33,00 
 

990,00 

161 10.500 Pares 
Luvas esterilizadas 8.5 - luva cirúrgica tamanho 8,5, embalagem com 1 par, cor natural, 
superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, esterilizadas por raios gama (cobalto 
60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Maxitex 1,22 
 

12.810,00 

192 160 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 50,00 
 

8.000,00 

211 459.375 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. 

Injex 0,20 
 

91.875,00 

212 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. 

Injex 0,36 
 

18.000,00 

214 150.000 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. 

Injex 0,13 
 

19.500,00 

215 50.000 Unidade 
Seringas descartáveis de 10 ml estéril, sem agulha, com bico, sem rosca, esterilizada a óxido de 
etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, embalada individualmente, 
apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. 

Injex 0,22 
 

11.000,00 

217 102.000 Unidade 
Seringas descartáveis de 20 ml estéril, sem agulha, com rosca, esterilizada a óxido de etileno, 
válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, embalada individualmente, apresenta alto 
grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. 

Injex 0,34 
 

34.680,00 

226 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 1,06 
 

1.590,00 

227 1.500 Unidade 
Sonda gástrica longa siliconizada nº 20 - sonda gástrica levine longa siliconizada nº 20, 
descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo 
de furação especifica e conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade 
de 5 anos. Embaladas individualmente. 

Medsonda 1,05 
 

1.575,00 

228 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 0,43 
 

8.600,00 

229 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 0,44 
 

8.800,00 
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230 20.000 Unidade 
Sonda p/ aspiração traqueal n° 10 - sonda p/ aspiração traqueal nº 10, descartáveis compostas de 
tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa. Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. Embaladas 
individualmente. 

Medsonda 0,43 
 

8.600,00 

231 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. 

Medsonda 0,46 
 

9.200,00 

232 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 0,43 
 

8.600,00 

233 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. 

Medsonda 0,44 
 

17.600,00 

234 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 0,44 
 

6.600,00 

235 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. 

Medsonda 0,44 
 

6.600,00 

236 15.000 Unidade 
Sonda uretral nº 14, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexivel, 
siliconizado com modelo de furacão especifica e conector com tampa.  Esterilizado por oxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos.embaladas individualmente. 

Medsonda 0,44 
 

6.600,00 

237 15.000 Unidade 
Sonda uretral nº 16, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexivel, 
siliconizado com modelo de furacão especifica e conector com tampa.  Esterilizado por oxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos.embaladas individualmente. 

Medsonda 0,35 
 

5.250,00 

238 15.000 Unidade 
Sonda uretral nº10, descartáveis compostas de tubo de pvc atóxico, apirogênico, flexivel, 
siliconizado com modelo de furacão especifica e conector com tampa.  Esterilizado por oxido de 
etileno. Prazo de validade de 5 anos.embaladas individualmente. 

Medsonda 0,37 
 

5.550,00 

241 2.100 Unidade Talas de papelão pequena de excelente qualidade. Resgate sp 0,99 
 

2.079,00 

244 300 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. 

Steritek 176,00 
 

52.800,00 

274 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. 

Comper 28,80 
 

576,00 

275 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. 

Comper 28,80 
 

576,00 

313 600 Unidade Cabo de bisturi confeccionado em aço inox de 1ª qualidade - n° 03 Abc 8,70 
 

5.220,00 

371 5 Unidade 
Ambu em silicone com reservatório neonatal completo; balão em silicone translúcido 
autoclavável; máscara facial em silicone; válvula unidirecional (bico de pato) reservatório não 
autoclavável neonatal. 

Protec 132,50 
 

662,50 

376 225.000 Seringa 

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 08mm de comprimento, 0,30mm 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. 

Injex 0,22 
 

49.500,00 

390 500 Unidade 

Torneira de 3 vias descartável; confeccionada em policarbonato, corpo translucido manopla 
giratória com giro de 360º e indicação de fluxo; encaixe porção proximal luer lock macho 
rotativo e na porção distal luer lock fêmea; com tampa protetora; peça única, estéril, embalado 
em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devera obedecer a 
legislação vigente 

Injex 0,59 
 

295,00 

398 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. 

Farol 8,78 
 

17.560,00 

401 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 106. 

Medsonda 0,79 
 

29.625,00 

414 75.000 Seringa 

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 08mm de comprimento, 0,30mm 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 376. 

Injex 0,22 
 

16.500,00 

TOTAL GERAL R$ 553.762,00 
 
Ata de Registro de preços n. 624/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.014.370/0001-67. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$ 
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65 200 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 

Solidor 2,59 
 

518,00 

66 200 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 

Solidor 2,65 
 

530,00 

67 200 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 

Solidor 2,65 
 

530,00 

68 200 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 

Solidor 2,65 
 

530,00 

81 210 Unidade Clamps Umbilical esterilizados em óxido de etileno com validade superior a 24 meses a partir da 
data de entrega 

Foyomed 0,33 
 

69,30 

82 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 12,90 
 

129,00 

137 1.000 Pacote Hastes flexíveis com algodão estéril com 75 unidades. Nathy 0,99 
 

990,00 
138 500 Pacote Hastes flexíveis com ponta de algodão hidrófilo, pacotes com cerca de 150 unidades cada. Higietop 1,49 

 

745,00 

142 500 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. 

MDL 23,99 
 

11.995,00 

177 900 Rolos Papel ECG temo sensível - Papel reticulado, 216mm x 30m, para uso de eletrocardiografos. Tecnoprint 20,59 
 

18.531,00 

196 30 Unidade Prancha rígida para imobilização de polietileno de cor amarelo e vermelho. Resgate 307,00 
 

9.210,00 

209 5 Unidade 

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

2I 194,00 
 

970,00 

225 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. 

Markmed 0,76 
 

760,00 

243 150 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. 

Incoterm 51,40 
 

7.710,00 

255 50 Unidade Vaselina sólida de 500 gramas. Enerquimica 12,54 
 

627,00 

263 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 

Supermedy 107,90 
 

1.618,50 

317 50 Unidade 

Termômetro clinico/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. 

Anu 130,00 
 

6.500,00 

352 6 Unidade 
Histerometro de collin   em aço inoxidável aisi-304; tamanho: 28 cm; embalagem individual, 
constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade garantia mínima: 02 anos 
contra defeitos de fabricação certificações: normas da ABNT, CE e  reg. Ms: 10304850059 

Abc 58,95 
 

353,70 

354 5 Unidade 
Pinça allis  reta  20 cm confeccionado em aço inox; registro no ministério da saúde: 
80476380011; garantia: de 05 anos contra defeitos de fabricação; embalagem: individual, 
constando os dados de identificação, procedência 

Abc 68,02 
 

340,10 

375 40 Unidade Tesoura spencer retirada de ponto12 cm Abc 38,40 
 

1.536,00 
TOTAL GERAL R$ 64.192,60 
 
Ata de Registro de preços n. 625/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.626.812/0001-21. 
 

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

194 33.000 Unidade Polifix equipo 2 vias. Polifix equipo 2 vias com presilha e excelente limitador de fluxo 
(fechamento). Vital Gold 0,59 

 

19.470,00 

268 500 Rolos Bandagem antisséptica (blood stop) rolo com 500 unidades. Ciex 10,84 
 

5.420,00 
TOTAL GERAL R$ 24.890,00 
 
Ata de Registro de preços n. 626/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.836.350/0001-02. 
 

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

395 80 Pacote 

Saco para lixo hospitalar vermelho identificado capacidade 100 litros; saco plástico para lixo 
hospitalar, em polietileno, saco na cor vermelha, capacidade minima de 100 (cem) litros, saco 
identificado como lixo infectante, a impressão no saco de lixo não deve possuir falhas ou 
borrões, o produto deve possuir selo do inmetro conforme a nbr 9191 (nove mil cento e noventa 
e um). Produto com garantia minima de 90 (noventa) dias. Embalada em pacote contendo 100 
unidades 

NECKPLAS
T           40,21 

 

3.216,80 



SEGUNDA-FEIRA 30/08/2021                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2955 PÁG: 8

 
Ata de Registro de preços n. 627/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.470.743/0001-98. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

346 150 Pacote Lençol descartável em tnt  com elástico 2m x 90cm gramatura  30g/m²  cor branco 
c embalagem om 100 unidades Anadona 150,00 

 

22.500,00 

 
Ata de Registro de preços n. 628/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - CIRURGICA ITAMBÉ – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 26.847.096/0001-11. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

17 700 Unidade Almotolia Transp. Plástica bico reto-500 ml. J.Prolab 2,60 
 

1.820,00 

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. 

Orthocrem 7,15 
 

35.750,00 

53 30 Pacote Cânula de Guedel Nº5 pacote com 10 Unidades de cor transparente. Foyomed 34,25 
 

1.027,50 

90 12.750 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. 

America 16,50 
 

210.375,00 

94 100.000 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 
 

38.000,00 

256 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. 

Prolink 14,57 
 

14.570,00 

314 400 Unidade Cabo de bisturi  confeccionado em aço inox de 1ª qualidade - nº 04 Weldon 7,59 
 

3.036,00 

400 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 90. 

America 16,50 
 

70.125,00 

TOTAL GERAL R$ 374.703,50 
 
Ata de Registro de preços n. 629/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 24.586.988/0001-80. 
 

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. 

Sr 6,20 
 

37.200,00 

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. 

Sr 6,20 
 

31.000,00 

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. 

Sr 6,19 
 

30.950,00 

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. 

Sr 6,20 
 

9.300,00 

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. 

Sr 6,95 
 

34.750,00 

11 1.500 Caixa 
Agulha hipodérmica descartável (40 x1,6) de uso único, estéril, atóxica e apirogênica 
permite perfeito acoplamento à seringa, com código de cores, padrão universal para 
identificação dos calibres. Cânula - com bisel trifacetado em aço inoxidável, embalada 
individualmente caixa com 100 unidades. Com validade mínima de 5 anos. 

Sr 7,70 
 

11.550,00 

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. 

Texmed 3,40 
 

17.000,00 

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. 

Texmed 4,88 
 

24.400,00 

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. 

Texmed 4,15 
 

20.750,00 

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. 

Texmed 5,78 
 

28.900,00 
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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. 

Texmed 2,79 
 

13.950,00 

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 2,83 
 

5.660,00 

30 1.500 Unidade Bandagem triangular em tecido algodão 100%  cru lavável grande 0,75 x 0,75 
aproximadamente 

Marimar 3,90 
 

5.850,00 

56 200 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 

Vital gold 3,20 
 

640,00 

57 200 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 3,23 
 

646,00 

58 400 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 3,23 
 

1.292,00 

59 500 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 3,23 
 

1.615,00 

60 800 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 3,23 
 

2.584,00 

61 800 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 3,23 
 

2.584,00 

77 6.000 Unidade Cateter nasal tipo óculos em embalagem individual estéril com dados de 
identificação e procedência data e tipo de esterilizacao e tempo de validade. 

Markmed 0,77 
 

4.620,00 

83 240 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. 

Marimar 9,70 
 

2.328,00 

84 400 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. 

Marimar 9,70 
 

3.880,00 

85 400 Unidade 

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

Marimar 9,70 
 

3.880,00 

86 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. 

Marimar 10,89 
 

435,60 

91 400 Pacote Compressas cirúrgicas 23/25cm com 50 unidades. Larismed 23,00 
 

9.200,00 
92 400 Pacote Compressas cirúrgicas 45/50 cm com 50 unidades. Texmed 43,70 

 

17.480,00 
93 150 Rolos Gaze tipo queijo - 9 fios c/ 8 dobras 91x91. Original textil 28,55 

 

4.282,50 

112 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. 

Adlin 0,89 
 

1.780,00 

113 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. 

Adlin 0,77 
 

7.700,00 

114 20.000 Unidade 

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

Adlin 0,65 
 

13.000,00 
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115 70 Unidade Estabilizador lateral de cabeça conjunto completo contendo base,tijolinhos laterais, e 
tirantes com velcro da cor amarelo. 

Marimar 80,50 
 

5.635,00 

120 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 2-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 unidades. 
Validade para 5 anos. 

Technofio 26,50 
 

13.250,00 

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

Technofio 26,45 
 

13.225,00 

122 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril de 45 cm, 4-0 com agulha 3 cm, caixa com 24 unidades. 
Validade para 5 anos. 

Technofio 26,45 
 

13.225,00 

124 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 3-0 com agulha 2 cm caixa com 24 unidades, 
validade para 5 anos. 

Technofio 26,45 
 

13.225,00 

125 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 4-0 com agulha 2 cm caixa com 24 unidades, 
validade para 5 anos. 

Technofio 26,45 
 

13.225,00 

126 500 Caixa Fio monofilamento preto estéril  de 45 cm, 5-0 com agulha 2 cm caixa com 24 unidades, 
validade para 5 anos 

Technofio 26,40 
 

13.200,00 

127 2.000 Unidade Fita adesiva (fita crepe) na cor branca com 50m de comprimento. Uso hospitalar Eurocel 2,00 
 

4.000,00 

128 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 carreteis plásticos, com abas. 

Misner 1,50 
 

10.500,00 

129 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 carreteis plásticos, com abas. 

Misner 2,99 
 

17.940,00 

136 100 Unidade Gel para ultrassom, embalagem com 5 litros. Multigel 15,35 
 

1.535,00 

156 6.000 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. 

Sanro 1,11 
 

6.660,00 

157 8.000 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. 

Sanro 1,11 
 

8.880,00 

158 9.000 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. 

Sanro 1,11 
 

9.990,00 

159 17.000 Pares 
Luvas esterilizadas 7.5 - luva cirúrgica tamanho 7.5, embalagem com 1 par, cor natural, 
superfície texturizada, lubrificadas com pó bioabsorvível, esterilizadas por raios gama 
(cobalto 60). Com validade de no mínimo 5 anos. 

Sanro 1,11 
 

18.870,00 

160 11.000 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 1,11 
 

12.210,00 

169 400 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. 

Technofio 26,40 
 

10.560,00 

170 200 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. 

Technofio 26,40 
 

5.280,00 

172 210 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. 

Farmax 189,00 
 

39.690,00 

173 300 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 162,00 
 

48.600,00 

174 40 Unidade Palete de plástico em polipropileno, medidas aproximadas: 1,20 x 1,00 x 0,15 
(comp./larg./alt.), 9 pés, de alta resistência de peso, cor: cinza. 

Lar plásticos 104,00 
 

4.160,00 

176 6.000 Rolos Lençol de papel hospitalar 70cm x 50m Descarbox 5,84 
 

35.040,00 
201 110 Pacote Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 100 litros com 100 unidades. Rava 25,50 

 

2.805,00 

203 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. 

Rava 7,30 
 

51,10 

213 110.000 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 0,09 
 

9.900,00 

216 122.000 Unidade 
Seringas descartáveis de 10 ml  estéril, sem agulha, com rosca, esterilizada a óxido de 
etileno, válida por no mínimo 05 anos, atóxica e apirogênica, embalada individualmente, 
apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros e legíveis. 

Sr 0,22 
 

26.840,00 

218 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 2,97 
 

4.455,00 

219 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 2,87 
 

2.870,00 

220 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 2,87 
 

4.305,00 

221 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 2,87 
 

4.305,00 

239 3.400 Unidade Talas de papelão grande de excelente qualidade. Marimar 1,23 
 

4.182,00 
240 3.200 Unidade Talas de papelão média de excelente qualidade. Marimar 1,03 

 

3.296,00 
242 400 Unidade Termômetro clínico digital. Bioland 8,39 

 

3.356,00 
246 300 Unidade Umidificador para cateter de oxigênio. Protec 14,96 

 

4.488,00 
249 100 Caixa Clorexidina alcoólica 0,5%. Com 12 unidades. Farmax 83,97 

 

8.397,00 
252 500 Unidade Água oxigenada frasco 1000ml. Validade mínima de 02 anos Farmax 3,24 

 

1.620,00 
253 10 Caixa Formol 1.000ml caixa c/12 unidades Facilimpe 84,68 

 

846,80 
254 200 Litros Vaselina liquida 1000ml. Validade mínima de 02 anos Facilimpe 16,50 

 

3.300,00 
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279 100 Unidade 
Sonda nasoenteral calibre 12 ; confeccionada  em poliuretano e silicone ; com fio guia, 
com ogiva distal de tungstenio; flexível; maleável e durável ; estéril; informação de data 
de validade e registro na anvisa. 

Solumed 8,40 
 

840,00 

280 300 Unidade Solução glicerinada - solução de glicerina 12% com sonda retal -  solução de 500 ml J.p 4,08 
 

1.224,00 
292 10.000 Frasco Soro fisiológico 9 %  frasco de  1000 ml sistema fechado J.p 3,00 

 

30.000,00 

293 16.100 Frasco Soro glicofisiológico  frasco de 250 ml sistema fechado J.p 2,57 
 

41.377,00 
294 19.200 Frasco Soro glicofisiológico  frasco de 500 ml sistema fechado J.p 2,90 

 

55.680,00 
303 300 Pacote Tubo de látex garrote 200 embalagem contendo 1 metro Latex br 1,25 

 

375,00 
304 20.000 Frasco Soro glicosado 5 %  frasco de 250 ml sistema fechado J.p 2,30 

 

46.000,00 
305 20.000 Frasco Soro glicosado 5 %  frasco de  500 ml sistema fechado J.p 2,75 

 

55.000,00 

309 50 Caixa Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 3-0, com agulha de 30mm, caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Technofio 26,49 
 

1.324,50 

311 80 Caixa Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 5-0, com agulha de 20mm, caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Technofio 26,49 
 

2.119,20 

312 50 Caixa Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 2-0, com agulha de 30mm, caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Technofio 26,49 
 

1.324,50 

349 40 Unidade Suporte para coletor perfuro cortante 07 litros. Tratamento anti ferrugem com parafuso e 
buchas 

Descarbox 18,90 
 

756,00 

361 100 Unidade 

Luva plástica estéril, ambidestra, tamanho único, confeccionada em polietileno de alta 
densidade, transparente, atóxico, dobrada de forma a assegurar a esterilização e a 
utilização asséptica do produto, embalada individualmente devendo manter a esterilidade e 
integridade do produto. A embalagem deverá estar de acordo com a rdc 185, de 
22/10/2001 da anvisa e ter  registro do ministério da saúde, pacote c/100 unid. 

Luplast 6,70 
 

670,00 

367 50 Unidade 
Ambu em silicone com reservatório adulto completo; balão em silicone 
translúcido autoclavável; máscara facial em silicone; válvula unidirecional 
(bico de pato) reservatório não autoclavável adulto 

Safti 130,00 
 

6.500,00 

412 16.875 Frasco Soro fisiológico frasco de 500 ml sistema fechado 
Cota referente ao item 291. 

J.p 2,55 
 

43.031,25 

413 6.400 Frasco Soro glicofisiológico frasco de 500 ml sistema fechado 
Cota referente ao item 294. 

J.p 2,90 
 

18.560,00 

TOTAL GERAL R$ 1.057.905,45 
 
Ata de Registro de preços n. 631/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - HOPE COMERCIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 16.809.398/0001-41. 
 

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

34 350 UNIDADE Bateria para desfibrilador zoll EAD, 3v ELGIN 29,50 
 

10.325,00 

185 10.150 UNIDADE Pilha alcalina AA ELGIN 1,75 
 

17.762,50 

186 10.200 UNIDADE Pilha alcalina AAA ELGIN 1,55 
 

15.810,00 

TOTAL GERAL R$ 43.897,50 
 
Ata de Registro de preços n. 632/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - 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 Agua destilada estéril. Frasco com 250ml, contendo  no rotulo dados de identificação, 
procedência, reg. Ms., resp. Técnico, prazo de validade. 

Jp 2,02 
 

20.200,00 

12 250 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 06 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Ortofen 4,53 
 

1.132,50 
15 100 Pacote Algodão hidrófilo ortopédico 20 cm x 1,8 mt. Pacote com 12 unidades. Ortofen 14,40 

 

1.440,00 

18 250 Unidade Aparelho de barbear em inox com haste e suporte para a lâmina separados 
muito utilizado para cirurgias e tricotomias 

Feather 5,19 
 

1.297,50 

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. 

Ortofen 1,14 
 

3.420,00 

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. 

Ortofen 1,62 
 

4.860,00 

36 20 Unidade Bolsa válvula máscara de silicone infantil kit completo com máscara transparente e 
reservatório de oxigênio e prolongamento. 

Farmatex 138,90 
 

2.778,00 

37 30 Unidade Bolsa válvula máscara de silicone transparente adulto kit completo com máscara 
transparente e reservatório de oxigênio e prolongamento. 

Daru 170,00 
 

5.100,00 

38 10 Unidade Bolsa válvula máscara transparente de silicone para recém-nascido com máscara 
transparente e reservatório de oxigênio. 

Farmatex 170,00 
 

1.700,00 

39 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. 

Bionet 685,60 
 

6.856,00 

40 38 Unidade Cabo ecg 10 vias compatível com eletrocardiógrafo, modelo cardiocare ekg 3000/ 
cardiotouch, com pino banana. 

Bionet 401,00 
 

15.238,00 

41 20 Rolos Cadarço - largura 01 a 02 cm para máscara de oxigênio rolo com 100m Soni 35,90 
 

718,00 
43 1.500 Unidade Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 03 litros. Descarbox 1,25 

 

1.875,00 
44 2.000 Unidade Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 07 litros. Descarbox 1,48 

 

2.960,00 
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45 2.500 Unidade Caixa para material perfurocortante, 20 litros Descarbox 2,90 
 

7.250,00 
46 3.000 Unidade Caixa para material perfurocortante e infectante com capacidade para 13 litros. Descarbox 1,98 

 

5.940,00 

54 200 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 3,25 
 

650,00 

62 800 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 3,25 
 

2.600,00 

63 300 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 3,25 
 

975,00 

64 300 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 3,25 
 

975,00 

71 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. 

Solidor - labor 
import 

0,66 
 

46.200,00 

72 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. 

Solidor - labor 
import 

0,73 
 

29.200,00 

73 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. 

Solidor - labor 
import 

0,65 
 

32.500,00 

74 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. 

Solidor - labor 
import 

0,65 
 

26.000,00 

75 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. 

Solidor - labor 
import 

0,65 
 

45.500,00 

76 52.500 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. 

Solidor - labor 
import 

0,75 
 

39.375,00 

96 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. 

Md 194,30 
 

9.715,00 

97 100 Unidade Disco para serra elétrica para gesso - disco de serra para gesso,confeccionado em aço 
inox, tamanho 2 polegadas. 

Oscilan 71,90 
 

7.190,00 

107 8.000 Unidade Equipo macrogotas para nutrição enteral Descarpack 0,82 
 

6.560,00 

116 300 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 8,50 
 

2.550,00 

119 50 Caixa Fio de sutura de algodão agulhado cortante nº 2-0 - caixa com 24 envelopes. Validade 5 
anos. 

Shalon 31,55 
 

1.577,50 

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

Shalon 26,30 
 

13.150,00 

135 100 Litros Gel condutor de eletricidade para uso no aparelho desfibrilador, embalagem com 1 litro. Carbogel 5,35 
 

535,00 

141 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. 

Cardioclip 102,00 
 

6.120,00 

143 300 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. 

Solidor - labor 
import 

24,08 
 

7.224,00 

144 100 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. 

Solidor - labor 
import 

24,05 
 

2.405,00 

145 150 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. 

Solidor - labor 
import 

24,04 
 

3.606,00 

146 120.000 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 

148 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 714,00 
 

11.424,00 

149 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 695,00 
 

11.120,00 

150 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 646,00 
 

10.336,00 

151 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 626,00 
 

10.016,00 

163 300 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 

Ortofen 8,36 
 

2.508,00 
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164 300 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. 

Ortofen 13,15 
 

3.945,00 

165 300 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. 

Ortofen 18,25 
 

5.475,00 

166 1.000 Unidade Manta térmica de alumínio - manta térmica de alumínio, confeccionada em poliéster 
metalizada de 23 mícrons, medidas aproximadas 2,10x140. 

Resgate sp 3,89 
 

3.890,00 

171 100 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. 

Bic 99,90 
 

9.990,00 

191 160 Unidade Pinça  pozzi, serve para curativo de colo uterino, produto confeccionado em aço 
inoxidável, com garras, 24cm. 

Abc 48,90 
 

7.824,00 

193 160 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. 

Abc 39,60 
 

6.336,00 

195 20 Unidade Prancha rígida para imobilização de fibra de vidro de cor amarela e vermelha. Resgate sp 340,00 
 

6.800,00 

197 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 170,00 
 

8.500,00 

198 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 170,00 
 

4.250,00 

200 110 Pacote Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 60 litros com 100 unidades. Nekplast 15,30 
 

1.683,00 
202 110 Pacote Saco de lixo hospitalar branco com capacidade para 150 litros com 100 unidades. Nekplast 36,00 

 

3.960,00 

204 200 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. 

Solidor - labor 
import 

15,50 
 

3.100,00 

205 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. 

Solidor - labor 
import 

15,20 
 

22.800,00 

206 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. 

Solidor - labor 
import 

15,39 
 

23.085,00 

207 500 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. 

Solidor - labor 
import 

15,39 
 

7.695,00 

222 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 - labor 
import 

2,89 
 

4.335,00 

247 500 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 ipem certificando sua aferição individualmente, e 
registro no ms/anvisa. 

P.a. Med 55,50 
 

27.750,00 

250 225 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 239,90 
 

53.977,50 

251 515 Caixa Álcool hidratado 70 %, frascos com 1.000 ml com 12 litros. Validade 
mínima de 02 anos. 

Araucaria 39,95 
 

20.574,25 

283 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 76,80 
 

1.536,00 

284 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 76,80 
 

1.536,00 
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285 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 76,80 
 

1.536,00 

286 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 76,80 
 

1.536,00 

287 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 76,80 
 

1.536,00 

289 37.875 Frasco Soro fisiológico frasco de  100 ml sistema fechado. Fresenius 1,70 
 

64.387,50 
308 2.000 Galão Hipoclorito de sódio 1 % com 5 litros. Prolink 7,48 

 

14.960,00 

310 50 Caixa Fio de sutura mononylon agulhado cortante n° 4-0, com agulha de 25mm, caixa com 24 
envelopes. Validade 5 anos. 

Shalon 26,80 
 

1.340,00 

319 300 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. 

Belaquimica 14,90 
 

4.470,00 

368 10 Unidade 
Ambu em silicone com reservatório pediátrico completo; balão em silicone translúcido 
autoclavável; máscara facial em silicone; válvula unidirecional (bico de pato) 
reservatório não autoclavável pediátrico. 

Farmatex 170,00 
 

1.700,00 

394 200 Galão Ácido peracético 4,5%, peróxido de hidrogênio, ácido acético, estabilizantes e veículo, 
concentrado para diluição em água. Embalagem de 5 litros 

Pront use 120,00 
 

24.000,00 

399 17.500 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. Cota referente ao item 76. 

Solidor - labor 
import 

0,75 
 

13.125,00 

406 153.125 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 211. 

Solidor - labor 
import 

0,23 
 

35.218,75 

407 75 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. Cota referente ao item 250. 

Farmax 239,90 
 

17.992,50 

410 12.625 Frasco Soro fisiológico frasco de 100 ml sistema fechado. Cota referente ao item 
289. 

Fresenius 1,70 
 

21.462,50 

TOTAL GERAL R$ 863.082,50 
 
Ata de Registro de preços n. 633/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.421.421/0001-82. 
 

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

178 300 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 100mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada. M2LIFE 35,50 

 

10.650,00 

179 300 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 150mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada. M2LIFE 52,50 

 

15.750,00 

180 300 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 200mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada. M2LIFE 69,90 

 

20.970,00 

181 300 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 250mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada. M2LIFE 87,90 

 

26.370,00 

182 100 Rolos Papel grau cirúrgico branco, 300mm x 100m, gramatura 60 ou 80 gm²., possuir 
indicador para processo de esterilização. Rolo com 100 metros cada. M2LIFE 105,00 

 

10.500,00 

281 140 Unidade Eletrodo descartável para monitoração cardíaca/ eletrocardiograma pré- gel, modelo 
adulto - produto não estéril, pacote com 50 unidades. DESCARPACK 11,50 

 

1.610,00 

282 60 Unidade Eletrodo descartável para monitoração cardíaca/ eletrocardiograma pré- gel, modelo 
infantil - produto não estéril, pacote com 50 unidades. DESCARPACK 12,35 

 

741,00 

290 58.950 Frasco Soro fisiológico  frasco de 250 ml sistema fechado EQUIPLEX 2,00 
 

117.900,00 
291 50.625 Frasco Soro fisiológico  frasco de 500 ml sistema fechado EQUIPLEX 2,40 

 

121.500,00 
295 3.000 Frasco Soro ringer lactato frasco de  500 ml sistema fechado EQUIPLEX 2,65 

 

7.950,00 

318 300 Embalage
m 

Sabonete líquido para as mãos (uso hospitalar), neutro, hidratante, antiséptico, 
aromatizado com fragrância suave, acondicionado em frasco contendo 1 litro, com 
tampa que não permita vazamento. 

RIOQUMICA 6,92 
 

2.076,00 

411 19.650 Frasco Soro fisiológico frasco de 250 ml sistema fechado. Cota referente ao item 290. EQUIPLEX 2,00 
 

39.300,00 
TOTAL GERAL R$ 375.317,00 
 
Ata de Registro de preços n. 634/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.194.440/0001-03. 
 

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

190 160 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 222,25 

 

35.560,00 

223 300 Unidade 
Sonda gástrica levine longa siliconizada nº 06, descartáveis compostas de tubo de 
pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente. 

Biosani 0,61 
 

183,00 
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224 520 Unidade 
Sonda gástrica levine longa siliconizada nº 10, descartáveis compostas de tubo de 
pvc atóxico, apirogênico, flexível, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por óxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente. 

Biosani 0,70 
 

364,00 

266 150 Unidade Gelo reutilizável medidas 22x15x2 equivalente a 600ml. Cor azul Gelotech 3,19 
 

478,50 
267 100 Unidade Gelo reutilizável medidas 27x12x4 equivalente a 1000ml. Cor azul Gelotech 3,40 

 

340,00 

315 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. 

Bioland 93,90 
 

4.695,00 

320 500 Unidade 
Sonda gástrica levine longa siliconizada nº08   - descartáveis compostas de tubo de 
pvc atóxico, apirogênico, flexivel, siliconizado com modelo de furação especifica e 
conector com tampa.  Esterilizado por oxido de etileno. Prazo de validade de 5 anos. 
Embaladas individualmente 

Biosani 0,69 
 

345,00 

321 500 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 0,79 
 

395,00 

322 500 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 0,91 
 

455,00 

323 500 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 1,35 
 

675,00 

324 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 0,50 
 

500,00 

347 40 Unidade Suporte para coletor perfuro cortante 3 litros  tratamento anti ferrugem com parafuso 
e buchas Descarpack 18,92 

 

756,80 

348 40 Unidade Suporte para coletor perfuro cortante – 13 litros. Tratamento anti ferrugem com 
parafuso e buchas Descarpack 18,92 

 

756,80 

350 40 Unidade Suporte para coletor perfuro cortante 20 litros. Tratamento anti ferrugem com 
parafuso e buchas Descarpack 18,92 

 

756,80 

353 8 Unidade Pinça prof. Medina 24cm 2mm Golgran 222,25 
 

1.778,00 
TOTAL GERAL R$ 48.038,90 
 
Ata de Registro de preços n. 635/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.889.336/0001-45. 
 

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

258 700 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 

SAMTRONIC 21,24 
 

14.868,00 

 
Ata de Registro de preços n. 636/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - R.A. MARTINS – DISTRIBUIDORA – EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 26.984.213/0001-99. 
 

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

273 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. 

Brmed 40,50 
 

810,00 

278 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). 

Brmed 40,60 
 

812,00 
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344 500 UNIDAD
E 

Filtro hme bacteriostático para bactéria e vírus c/ traqueia adulto. Sistema de 
aquecimento e umidificação que associa uma barreira bacteriostática bacteriana e viral 
devendo ser utilizado entre o tubo endotraqueal ou traqueostomia. Retém partículas 
acima de 0.02 m e impede que o condensado acumulado ultrapasse para o circuito do 
respirador. Reservatório de material filtrante rígido, transparente e selado, prevenindo 
vazamento, em seu interior encontra - se membrana higroscópica com material de 
celulose com baixa condutividade térmica (papel hme) e membrana hidrofóbica de 
algodão com carga eletrostática; conector 22 f / 15 m nas duas entradas; entrada luer 
lock fêmea para capnografia, que permite conexão luer lock e luer slip; suporte para 
tampa luer lock; traqueia corrugada flexível transparente de 145 mm, com conectores 
22 f / 15 m proximal e 15 m distal; tampa protetora. Composição: membrana 100% 
higroscópica constituída por papel hme - (celulose de baixa densidade), membrana 
100% hifrofóbica constituída por algodão eletrostático, acrilonitrila butadieno 
estireno, polipropileno, etileno vinil acetato. Dados técnicos: peso aproximado 25gr, 
volume corrente 150 a 1500 ml, espaço morto 30 ml, eficiência de umidificação 31 
mg h²o/l a vt 600 ml, 30 mg h²o/l a vt 800 ml, 30 mg h²o/l a vt 1000 ml, resistência 1,8 
cm h²o a 60 l/min, perda de umidade 6 mg h²a eficiência de filtragem bacteriana 
99,9999% eficiência de filtragem viral 99,999%. Produto esterilizado por óxido de 
etileno 

Youmidity 9,80 
 

4.900,00 

TOTAL GERAL R$ 6.522,00 
 
Ata de Registro de preços n. 637/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - RANGEL HOSPITALAR – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 29.907.666/0001-00. 
 

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

88 4 Unidade Colete de imobilização dorsal adulto (ked) com velcro, em nylon em 
padrão universal. Resgate Sp 110,50 

 

442,00 

89 4 Unidade Colete de imobilização dorsal infantil (ked) com velcro, em nylon em padrão 
universal. Resgate Sp 110,50 

 

442,00 

98 100 Unidade Dreno penrose nº01 estéril. WALTEX 1,04 
 

104,00 
99 100 Unidade Dreno penrose nº02 estéril. WALTEX 1,39 

 

139,00 

272 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. 

WELL LEAD 37,70 
 

754,00 

276 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. 

WELL LEAD 37,70 
 

754,00 

277 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). 

WELL LEAD 37,70 
 

754,00 

316 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. 

NOAN 128,00 
 

6.400,00 

326 50 Unidade 

Dreno de tórax n° 16 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

250,50 

327 50 Unidade 

Dreno de tórax n° 18 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

250,50 

328 50 Unidade 

Dreno de tórax n° 20 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

250,50 

330 50 Unidade 

Dreno de tórax n° 22 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

250,50 

331 20 Unidade 

Dreno de tórax n° 24 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

100,20 

332 20 Unidade 
Dreno de tórax n° 26 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

100,20 



SEGUNDA-FEIRA 30/08/2021                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2955 PÁG: 17

frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

333 20 Unidade 

Dreno de tórax n° 28 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

100,20 

334 20 Unidade 

Dreno de tórax n° 30 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

100,20 

335 20 Unidade 

Dreno de tórax n° 32 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

100,20 

336 20 Unidade 

Dreno de tórax n° 36 - dreno torácico tubular multiperfurado, confeccionado em 
pvc, com filamento radiopaco em toda a sua extensão. Medindo entre 40 e 50cm, 
com ponta arredondada para minimizar o traumatismo e conector para extensão de 
frasco de drenagem. Embalagem estéril individual, contendo externamente dados 
de rotulagem, conforme rdc 185 de 22/10/2001. 

CIRURGICA 
BRASIL 5,01 

 

100,20 

337 40 Frasco 

Frascos de drenagem de tórax - frasco c/capacidade p/ 2000ml - (frasco coletor 
rígido em pvc cristal, graduado, tampa com rosca rápida, tampa com três vias, tubo 
interno biselado, espiral plástico para evitar o acotovelamento da extensão, clamp 
para interrupção do fluxo, tubo extensor em pvc, adaptador universal de drenos e 
alça de sustentação para transporte. + dreno torácico fabricado em silicone grau 
farmacêutico, radiopaco, multifenestrado, acompanhado de conector universal 
ajustável.) 

CIRURGICA 
BRASIL 23,87 

 

954,80 

TOTAL GERAL R$ 12.347,00 
 
Ata de Registro de preços n. 638/2020, assinada em 30 de novembro de 2020 - RINAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83. 
 

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

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 6,24 
 

31.200,00 

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 6,10 
 

30.500,00 

16 500 Unidade Almotolia transp. Plástica bico reto - 250ml. J.prolab 2,20 
 

1.100,00 

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

Nathy 8,78 
 

52.680,00 

35 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. 

Descarpack 2,62 
 

15.720,00 

42 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 169,00 
 

845,00 

106 112.500 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). 

Glomed 0,63 
 

70.875,00 

108 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. 

Missner 3,09 
 

4.635,00 

134 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 0,68 
 

4.182,00 

139 50 Caixa 

Indicador biológico leitura rápida a vapor cx. Com 50 ampolas - indicador biológico 
para vapor do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 3 (três) horas, 
por método de fluorescência, indicado para o controle de qualidade biológico de 
ciclos de esterilização à vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vácuo, 
que operem a 132 - 134 graus celsius (centígrados) ou para esterilizadores 
gravitacionais que operem à 121 graus celsius. 

2i 149,00 
 

7.450,00 

140 80 Unidade Jogo aparelho de Otoscópio com jogos de espéculos com lâmpada rosqueável de 
fibra ótica, com excelente qualidade compatível com pilha aa 

Missouri 315,00 
 

25.200,00 

147 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. 

Baiolanda 14,70 
 

1.176,00 

175 10.000 Rolos Lençol de papel hospitalar 50cm x 50m Plumax 4,17 
 

41.700,00 

208 30 Unidade 
Seladora grau cirúrgico sela e corta pedal- especificações mínimas: bivolt, porta rolo 
embutido, guilhotina acoplada, espessura de selagem: 10mm, comprimento de 
selagem: 30mm, controle de potência de selagem, voltagem 127 - 220 vc.a, 50-60hz, 
fusível 8a, acionamento por pedal. Garantia de 1 ano. 

Cristofoli 1.150,00 
 

34.500,00 

248 100 Unidade Válvula para aparelho de pressão. Premium 6,30 
 

630,00 

262 300 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. 

Brasil 9,00 
 

2.700,00 
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296 400 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 11,20 
 

4.480,00 

297 100 Unidade Manguito  adulto para Esfigmomanômetro, ambidestro, antialérgico, livre de látex Premium 11,00 
 

1.100,00 

298 100 Unidade Pêra  confeccionada em borracha especial de comprovada  vedação  e resistência , 
livre de látex. 

Premium 5,50 
 

550,00 

299 200 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 75,80 
 

15.160,00 

300 200 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 57,80 
 

11.560,00 

342 10 Unidade Sensor Oxímetro general meditech g1b adulto compatível com equipamento 
meditech 

General 
meditech 

428,00 
 

4.280,00 

343 5 Unidade Sensor Oxímetro general meditech g1b infantil compatível com equipamento 
meditech 

General 
meditech 

430,00 
 

2.150,00 

357 50 Caixa Luvas de procedimentos tam pp - luva de látex para procedimento tamanho pp, não 
estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, sem talco, caixa com 100 unidades. 

Nugard - 
kevenoll 

45,00 
 

2.250,00 

358 50 Caixa Luvas de procedimentos tam p - luva de látex para procedimento tamanho pequeno, 
não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, sem talco, caixa com 100 unidades. 

Nugard - 
kevenoll 

45,00 
 

2.250,00 

359 50 Caixa Luvas de procedimentos tam m - luva de látex para procedimento tamanho médio, 
não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, sem talco, caixa com 100 unidades. 

Nugard - 
kevenoll 

45,00 
 

2.250,00 

360 50 Caixa Luvas de procedimentos tam g - luva de látex para procedimento tamanho grande, 
não estéril, ambidestro, descartável. Anatômica, sem talco, caixa com 100 unidades. 

Nugard - 
kevenoll 

45,00 
 

2.250,00 

TOTAL GERAL R$ 373.373,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 30 de agosto 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 Eletrônico Nº 114/2020 – Processo Adm. Nº 223/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS, 
NITROGÊNIO LIQUIDO E AR COMPRIMIDO, 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. 643/2020, assinada em 25 de novembro de 2020 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.943.564/0001-68. 
 

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

02 50 Cilindro Ar comprimido  cilindro  15 com  capacidade de 2,50 m³ Oximarka 72,70 3.635,00 

03 1.950 Cilindro Oxigênio  medicinal cilindro  05 com  capacidade de 1,00 m³ Oximarka 82,97 161.791,50 

04 650 Cilindro Oxigênio  medicinal cilindro  05 com  capacidade de 1,00 m³ Oximarka 82,97 53.930,50 

05 750 Cilindro Oxigênio  medicinal cilindro 15 com  capacidade de 2,50 m³ Oximarka 86,98 65.235,00 

06 250 Cilindro Oxigênio  medicinal cilindro 15 com  capacidade de 2,50 m³ Oximarka 86,96 21.740,00 

07 3.150 Cilindro Oxigênio  medicinal cilindro 50 com  capacidade de 10,00 m³ Oximarka 95,98 302.337,00 

08 1.050 Cilindro Oxigênio  medicinal cilindro 50 com  capacidade de 10,00 m³ Oximarka 95,98 100.779,00 

Valor Total  R$ 709.448,00 
 
Ata de Registro de preços n. 644/2020, assinada em 25 de novembro de 2020 - NITROTEC – COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.492.811/0001-21. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 300 Litros Nitrogênio liquido Nitrotec 15,70 4.710,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 25 de agosto de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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