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DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario 

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 137/21, DE 01 DE MARÇO DE 

2021.

 SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais;  

R E S O L V E:
EXONERAR, a partir de 01 de março de 2021, 
LUCIA HELENA GOMES GOLON, matrícula nº 
7056/3, do cargo de Secretário Municipal 
de Administração - subsídio, de provimento 
em comissão, para o qual foi nomeada para 
responder cumulativamente e interinamente 
através do Decreto nº 001/21, de 04/01/2021.

Arapongas, 01 de março de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº. 138/21, DE 01 DE MARÇO DE 
2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais;

R E S O L V E:
        NOMEAR, a partir de 01 de 
março de 2021, ROBERTO DIAS SIENA, para 
exercer exclusivamente em comissão, o cargo 
de Secretário Municipal de Administração - 
subsídios, de conformidade com a Lei nº 4.451/16 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas), combinada com a Lei nº 4.452/16 
(Estrutura Organizacional do Município).
     

Arapongas, 01 de março de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

DECRETO Nº 140/21, DE 01 DE MARÇO DE 
2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e à vista do contido no Decreto 
nº 045/21, de 28 de janeiro de 2021, publicado 
em 03 de fevereiro de 2021;

R E S O L V E:
DESIGNAR, ROBERTO DIAS SIENA, Secretário 
Municipal de Administração, para responder 
como Ordenador das Despesas pela Secretaria 
da qual é titular, a partir de 01 de março de 2021.

Arapongas, 01 de março de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ERRATA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2021.

Ante ao erro de digitação no aviso de licitação de 
Tomada de Preços, publicado no dia 25/02/2021 
no Diário Oficial do Município de Arapongas e no 
Jornal Folha de Londrina.

Onde se lê: Encerramento do recebimento dos 
envelopes até 09h15min do dia 15 de março 
de 2021 e abertos a partir das 09h30min horas, 
mesmo dia, no mesmo local.

Leia-se: Encerramento do recebimento dos 
envelopes até 09h15min do dia 19 de março 
de 2021 e abertos a partir das 09h30min horas, 
mesmo dia, no mesmo local.

Data e Assinaturas.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: nº 139/2020.
Concorrência: nº. 053/2020. 
Contrato: n. º 139/2021.
Partes: Município de Arapongas e SANETRAN 
– SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI., CNPJ nº 
95.391.876/0001-12, representado por Luiz 
Carlos Poli, CPF nº 080.630.289-53.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para a realização de coleta e transporte de 
resíduos domiciliares e de férias livres, operação 
e manutenção do aterro sanitário e coleta/
transporte de pequenos animais mortos, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente 
- SEASPMA.
Valor: R$5.242.776,00 (cinco milhões, duzentos 
e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e seis 
reais).
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com início 
em 26/02/2021.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE ATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo: nº 202/2020.
Modalidade: Pregão nº 100/2020.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
lousas devidamente instaladas, configuradas e 
com capacitação para operação pelos educadores 
da rede municipal, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito 
do Município de Arapongas, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro na legislação 
pertinente, resta FRACASSADO o Pregão n.° 
100/2020, baseada na manifestação exarada 
pelo Pregoeiro Municipal e Assessoria Jurídica, 
com fundamento no, §3, artigo 64 da lei n.° 
8.666/93.

Arapongas, 01 de março de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 003/2020.
Pregão: nº. 001/2020.
Contrato: nº. 179/2020 – 1º Termo Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e CONECTTIVA 
TELECOM LTDA., CNPJ nº 17.207.543/0001-
87, representada por Ricardo Garcia Catoia de 
Oliveira, CPF nº. 025.920.819-17.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de link dedicado e simétrico 
de internet de 300 MB com 05 (cinco) IPs v4 
válido (classe C) em atendimento ao Projeto 
Cidade Digital.
Objeto do Termo Aditivo: O contrato fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, com início em 
11/02/2021 e término em 11/02/2022, conforme 
processo administrativo n.º 2780/2021, e ainda 
nos termos do art. 57, II da Lei n.º 8.666/93. 
Fica revisto o valor do contrato para R$ 5.340,00 
(cinco mil, trezentos e quarenta reais) mensais, 
passando o valor total do contrato para o período 
de 12 (doze) meses de R$ 67.200,00 (sessenta 
e sete mil e duzentos reais) para R$ 64.080,00 
(sessenta e quatro mil e oitenta reais). Data e 
assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 022/2017.
Contrato: nº.209/2017 – 4º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 010/2017.
Partes: Município de Arapongas e ESPÓLIO DE 
HELENA HIZO VIEIRA por intermédio de seu 
administrador provisório, Sr. Nelson Hizo Vieira, 
inscrito no CPF sob o nº 370.853.447-68.
Objeto: Locação de Imóvel localizado á Rua 
Marabú nº 800, esquina com Rua Garças - Centro, 
para abrigar as atividades e instalações da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Emater 
e Seab/Adapar., em atendimento a Gerência de 
Patrimônio - GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no 
Processo Administrativo nº. 4479, datado de 
19/02/2021, acordam as partes, nos termos da 
Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência 
do contrato de locação do imóvel localizado à 
Rua Marabú, 800, Centro, que obriga a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e 

Meio Ambiente, por 06 (seis) meses, observado 
o início em 24.02.2021 e encerramento em 
24.08.2021, sendo que para este período será 
reajustado o valor mensal do aluguel de R$ 
3.558,06 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito 
reais e seis centavos) para R$ 4.294,93 (quatro 
mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa 
e três centavos), totalizando ao final da vigência 
a quantia de R$ 25.769,58 (vinte e cinco mil, 
setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 
oito centavos). Data e assinaturas.



TERÇA-FEIRA 02/03/2021                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2830 PÁG: 3

 

ARAPONGAS  

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

 

1 
 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

 
DECRETO Nº 139/21, de 01 de março de 2021. 

 
                                  SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o contido: 
 

- Na Lei Municipal nº 4.840, de 10 de dezembro de 2019, publicada no Jornal Tribuna 
do Norte e no Diário Oficial do Município de 13 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a Transposição de 
Regime Jurídico Celetista para Estatutário e Regime Previdenciário do RGPS para o RPPS, dos Empregados 
Públicos da Administração Direta do Município e dá outras providências; 

- No Termo de Opção protocolado mediante o respectivo processo, deferido pela 
Secretaria Municipal de Administração, através da Diretoria de Recursos Humanos;  

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º - ENQUADRAR, o atual empregado público, constante do Anexo deste, regido 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, no cargo 
público efetivo correlato, na Classe "A", no nível inicial da tabela de vencimentos, devendo obrigatoriamente 
submeter-se ao estágio probatório, em razão do contido no artigo 41 da Constituição Federal, aplicando-se 
para todos os fins e efeitos, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município e o Plano de Classificação de 
Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores, instituídos pelas Leis Municipais nºs 4.451/16 e 4.453/16, 
respectivamente, passando a integrar o Regime Próprio de Previdência Social do Município, observadas todas 
as regras a ele inerente, conforme legislação municipal de regência. 

  
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 

01 de março de 2021, mês subsequente ao do deferimento do requerimento, nos termos do §1º, do Art. 3º, 
da Lei nº 4.840/19, revogadas as disposições em contrário. 

 
                              Arapongas, 01 de março de 2021. 

 
 

ROBERTO DIAS SIENA 
Secretário Municipal de Administração 

 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 

                                                                                                                                                                                            
ANEXO 

(Decreto nº. 139/21, de 01 de março de 2021) 
 

Matr. C. Nome Cargo CHS Grupo  Nível Inicial Processo  

104485 1 RODRIGO CEZAR DE FARIA Médico - Clínico Geral 40h GPS1 108 3754, de 
09/02/2021 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 005/2021 – Processo Adm. Nº 006/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS PERECÌVEIS E NÃO PERECÌVEIS PARA A UPA 24 
HORAS, PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, SAMU, CAPS E CAPS AD, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 
 
ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR – COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA – EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 16.579.174/0001-90, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2021. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

05 1.000 PCT 

Café torrado e moído embalado a vácuo. Embalagem de 500g e conter o Selo de 
Pureza da ABIC. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 
Prazo mínimo de validade de 03 meses, a partir da data de entrega. 

Odebrecht 5,40 5.400,00 

 
ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES – COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA – EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 37.516.954/0001-61, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2021. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

04 300 PCT 

Feijão preto, tipo 1 - Classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de 
sujidades, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados, pacote de 01 
Kg.  Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Campo 
Vivo 5,80 1.740,00 

36 700 KG Cebola, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 2,80 1.960,00 
 
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.138.949/0001-77, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
112/2021. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 500 PCT 

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

Tuquinha 17,85 8.925,00 

02 400 PCT 

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

Globo 11,40 4.560,00 

08 300 PCT 
Farinha de Mandioca, 1ª qualidade, embalada em saco plástico resistente, pacote de 
500g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Monsil 1,99 597,00 

16 120 PCT 
Fubá tipo mimoso, embalagem com 1kg. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. 

Seara 1,99 238,80 

17 120 PCT 
Colorau, embalagem com 500g.  Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

D’Mille 2,49 298,80 

18 180 PCT 
Orégano, embalagem com 100g.  Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

D’Mille 4,29 772,20 

19 350 UND 
Caldo para tempero nos sabores galinha e carne. Caixa com 6 cubos de 57g cada.  Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Apti 1,09 381,50 

29 1.000 KG 

Carne de Frango - Filé de Frango, sem pele. O produto deve ser manipulado em 
condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária, devendo ser congelado e transportado à temperatura de -18ºC ou inferior. 
A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O líquido drenado 
durante o descongelamento (água e sangue) não deverá ultrapassar 10% do peso 
bruto. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 Kg, Contendo o tipo de corte da carne, peso, 
validade e número de registro (SIM, SIF ou SIP). 

Jaguá 10,15 10.150,00 

31 1.600 KG 

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

D’Mille 24,85 39.760,00 
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52 850 PCT 

Biscoito Salgado, tipo Cream cracker pacote com 400g.  Isento de mofo, odores 
estranhos e substâncias nocivas.  Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 

Racine 2,82 2.397,00 

53 850 PCT 

Biscoito doce, tipo maisena, embalagem plástica contendo 400g. Isento de mofo, 
odores estranhos e substâncias nocivas.  Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de 
entrega. 

Racine 2,82 2.397,00 

 
DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.121.127/0001-48, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 113/2021. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

14 600 PCT 

Macarrão tipo espaguete. Embalagem de 1kg, de boa qualidade. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 11 meses a 
partir da data da entrega. 

Rosane 3,35 2.010,00 

15 500 PCT 

Macarrão do tipo Fusilli (parafuso). Embalagem de 1kg, de boa qualidade. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 11 
meses a partir da data da entrega. 

Rosane 3,35 1.675,00 

26 500 UND 

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter em sua 
composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com 
proteção interna pós tampa, deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

Doriana 4,30 2.150,00 

28 1.500 KG Pernil suíno em cubos, sem osso e sem couro, resfriado, embalagem de 1 Kg. Zac 17,50 26.250,00 

30 1.600 KG 

Carne de Frango - Coxa Sobrecoxa, desossada e sem pele. O produto deve ser 
manipulado em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária, devendo ser congelado e transportado à temperatura de -18ºC ou 
inferior. A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. O líquido 
drenado durante o descongelamento (água e sangue) não deverá ultrapassar 10% do 
peso bruto. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 a 2 Kg,Contendo o tipo do corte da 
carne, peso, validade e número de registro (SIM, SIF ou SIP). 

Lar 9,60 15.360,00 

34 600 KG 

Linguiça Toscana de primeira, pura de carne suína, resfriada, sem pimenta, 
embalagem de 5 Kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote, tabela de informações nutricionais e 
número de registro (SIM, SIF ou SIP). 

Pamplona 12,90 7.740,00 

35 600 KG 

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

Nat 7,50 4.500,00 

51 75 CX 

Leite Integral, esterilizado, longa vida, em embalagens de 1 litro, e reembalados em 
caixas de papelão com 12 unidades. A embalagem deve conter o registro no 
Ministério da Agricultura, nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Lider 37,90 2.842,50 

55 150 KG 

Mussarela em pedaço, resfriada. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo 
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 500g. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Volpato 25,90 3.885,00 

56 150 KG 

Presunto em pedaço, resfriado. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo 
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 01kg. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo de 
validade. 

Perdigão 26,00 3.900,00 

 
MR ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.077.561/0001-21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
114/2021. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

22 400 PCT 
Pimenta do reino, embalagem com 200g.  Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

AZ 
Alimentos  7,00 2.800,00 

 
N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.090.540/0001-25, ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 115/2021. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

09 250 PCT 
Farinha de Milho, 1ª qualidade, embalada em saco plástico resistente, pacote de 500g. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo 
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Arcemil 2,18 545,00 

21 50 PCT Fermento em pó, embalagem de 100g. Prazo de validade mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega. Trisanti 1,61 80,50 

32 1.600 KG Carne bovina, Acém, em cubos - Congelada, proveniente de machos de espécie Zac 21,50 34.400,00 
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bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, contendo no máximo 
06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A 
carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente 
registro de inspeção sanitária. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo 
em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo de 1kg, 
contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (SIM, SIF ou 
SIP). 

Alimentos 

33 1.400 KG 

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

Zac 
Alimentos  19,87 27.818,00 

54 800 PCT 
Mistura para bolo, sabores variados. Embalagem com 450g, deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Apti 2,54 2.032,00 

 
RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.945.654/0001-11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
116/2021. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

03 850 PCT 

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

Safra Nova 5,89 5.006,50 

06 400 CX 

Chá de erva mate queimado, embalagem com 250g - erva mate queimado constituído 
de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de 
cor verde amarronzada escura, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de 
sujidades e larvas. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

União 2,23 892,00 

07 300 PCT 
Farinha de trigo branca especial, embalagem de 1 kg. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Cocamar 2,33 699,00 

10 1.200 FR 
Óleo de soja refinado, embalagem com 900ml. Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Cocamar 6,29 7.548,00 

11 800 LT 

Extrato de tomate concentrado, embalagem com 340g.  Na embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega, sem conservadores. O produto devera ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

Pramesa 1,27 1.016,00 

12 300 PCT 
Sal refinado, com pacotes com 1kg cada. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Garça 0,73 219,00 

13 250 UND Vinagre de Álcool Claro - Fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml - contendo 
informação nutricional. Neval 1,09 272,50 

20 3.700 PCT 
Suco em pó adoçado - diversos sabores, embalagem com aproximadamente 25g.  Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Atalaia 0,42 1.554,00 

23 300 UND 

Maionese, com Ômega 3, sem gorduras trans e glúten. Embalagem com 500g (pote ou 
sachê), deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 

Suavit 2,14 642,00 

24 400 LT 
Milho Verde, 1ª Qualidade, embalagem de 200g (drenado). O produto e suas 
condições devem estar de acordo com a NTA - 31 (Normas Técnicas para Hortaliças 
em Conserva - Decreto 12.486 de 20/10/78). 

So Frutas 1,89 756,00 

25 220 LT 
Ervilha, 1ª Qualidade, embalagem de 200g (drenado). O produto e suas condições 
devem estar de acordo com a NTA - 31 (Normas Técnicas para Hortaliças em 
Conserva - Decreto 12.486 de 20/10/78). 

Pramesa 1,52 334,40 

27 250 BDJ Ovos de granja grande classe A, com 30 unidades cada. Mandagua
çu 9,99 2.497,50 

37 600 KG Chuchu, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 1,98 1.188,00 

38 500 KG Abóbora menina, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 1,98 990,00 

39 350 KG Beterraba, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 1,98 693,00 

40 1.500 KG Tomate, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 2,40 3.600,00 

41 1.200 MÇ Cheiro Verde, de 1ª qualidade, deve ser fresco, com uma cor verde profundo e 
aparência viçosa. Os maços não podem ter folhas que estão murchas ou amarelas. 

Ceasa 
Maringá 1,29 1.548,00 

42 500 UND Acelga, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 3,90 1.950,00 

43 350 UND Couve-flor, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 4,89 1.711,50 
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44 530 UND Repolho verde com aproximadamente 1kg cada, de 1ª qualidade, isenta de partes 
pútridas. 

Ceasa 
Maringá 2,35 1.245,50 

45 400 KG Pepino Caipira, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 2,48 992,00 

46 600 KG Cenoura, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 2,08 1.248,00 

47 1.800 KG Batata tipo inglesa extra, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 2,28 4.104,00 

48 400 KG Vagem, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 6,74 2.696,00 

49 350 KG 

Alho in natura, inteiro, descascado, com sabor e aroma característicos do produto, 
isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido. 
Embalagem: Pacote de 1 Kg. 

Ceasa 
Maringá 14,84 5.194,00 

50 300 KG Berinjela, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 2,21 663,00 

57 300 LT 

Sardinha em conserva, preparada com pescado fresco, limpo, cozido. Imersa em óleo 
comestível. Embalagem com 125g deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega. 

Somag 2,72 816,00 

58 450 MÇ Couve, de 1ª qualidade, isenta de partes pútridas. Ceasa 
Maringá 1,79 805,50 

59 300 KG Limão taiti, de 1ª qualidade, sem partes pútridas Ceasa 
Maringá 2,65 795,00 

60 180 KG Pimentão verde, de 1ª qualidade, sem partes pútridas Ceasa 
Maringá 3,71 667,80 

 
Valor Total: R$269.909,50 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e nove reais e cinquenta centavos). 
 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 
utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 11 de fevereiro de 2021.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 24 de fevereiro de 2021. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

                     11 1  

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

 
 

PORTARIA nº. 080/21, de 01 de março de 2021. 
 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o contido: 
 
 - Na Lei Municipal nº. 4.842/19, de 10/12/2019 do Programa de Combate às Endemias; 
 
- Na Comunicação Interna - CI nº. 171/2021, de 22/02/2021, de solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde;   
 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo de Agente de Combate às 

Endemias, para exercerem as respectivas Funções Gratificadas, conforme segue: 
 

Matr. nº. Nome Função Gratificada 

114456/1 CARLA ANDREA SINIGALIA BALBINO FGS - Função Gratificada de Supervisor 

03080/1 CLAUDEMIR MOLINARI RONCA FGS - Função Gratificada de Supervisor 

108413/4 CLAUDINEIA GASPARINI FGSG - Função Gratificada de Supervisor Geral 

1197542/1 DEJAIR TEIXEIRA PALMA FGSG - Função Gratificada de Supervisor Geral 

1197476/1 DIONES WILLIAM DA S. ALCANTARA FGS - Função Gratificada de Supervisor 

105473/1 EDINEIA APARECIDA COSSIN FGS - Função Gratificada de Supervisor 

1197543/1 RENATA LOPES LANZA FGS - Função Gratificada de Supervisor 

1197477/1 SABRINA INES DOS SANTOS FGS - Função Gratificada de Supervisor 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de fevereiro 

de 2021, revogadas as disposições em contrário. 
 

                                                                     Arapongas, 01 de março de 2021. 
                                  
        

MOACIR PALUDETTO JUNIOR                                                              SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Secretário Municipal de Saúde                                                                               Prefeito 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 032/2020 – Processo Adm. Nº 056/2020. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, 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. 352/2020, assinada em 28 de maio de 2020 - D.S.E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 15.318.347/0001-54. 
 

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

01 40 Unidade 

Estante em aço, aberta nas laterais e fundo, coluna tipo l-3 confeccionada em 
chapa 14, com 10 prateleiras confeccionadas em chapa 22 a 24 e com 01 
reforço, aptas a suportar carga de no mímino 70 kg/prat. Uniformemente 
distribuídas e reguláveis, totalizando 9 vãos. Dimensões: mínimo de 2,98 m 
alt x mínimo 0,90 m larg. X mínimo 0,42 m prof. 

D’ Aço 330,75 13.230,00 

 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 28 de fevereiro de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 033/2020 – Processo Adm. Nº 058/2020. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. 
 
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. 343/2020, assinada em 26 de maio de 2020 - CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28. 
 

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

01 470 KG 

Abacate de primeira qualidade, deverá estar com a casca lisa, verde, 
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. 

Ceasa 3,20 
 

1.504,00 

02 950 UND 

Abacaxi produto são, limpo e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente 
desenvolvido, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade 
no tamanho e na cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. 
Deve apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação e 
transporte, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Ceasa 3,90 
 

3.705,00 

03 250 KG 
Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde clara, tamanho 
médio a grande, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças. 
Ausência de podridão. 

Ceasa 2,50 
 

625,00 

04 230 KG 

Abobora paulista- frescas, deve ter o grau máximo no tamanho, aroma e cor 
da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não 
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a 
sua aparência. Ausência de podridão. 

Ceasa 2,50 
 

575,00 

05 230 UND 

Acelga fresca, de ótima qualidade, compacta, firme coloração uniforme, 
aroma cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não 
serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência, necessita 
estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes ne perfurações. 

Ceasa 2,70 
 

621,00 

06 1.330 UND 

Alface crespa com folhas grandes e crespas, textura macia, mas consistente, 
sem formação de cabeça, coloração verde, ausência de danos físicos, insetos e 
lesões provocadas por doenças; transportadas  em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso 

Ceasa 2,40 
 

3.192,00 

07 311 KG 
Alho bulbo in natura, nacional, de primeira qualidade, compacto e firme, sem 
lesões de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem 
desenvolvido, isento de sujidade e parasitas. 

Ceasa 19,00 
 

5.909,00 

08 50 UND Banana maçã - não apresentar problemas com coloração não característica, 
estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde. Ceasa 3,45 

 

172,50 

09 2.320 KG Banana nanica , não apresentar problemas com coloração não característica, 
estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde. Ceasa 1,99 

 

4.616,80 

10 330 KG 
Batata doce branca/ roxa, de primeira qualidade, tamanho grande ou médio, 
uniforme, inteiro, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa, sem corpos estranhos 
ou terra aderida à superfície externa. 

Ceasa 1,80 
 

594,00 

11 1.030 KG 
Batata inglesa lisa - tamanho médio a grande. Isenta de partes pútridas; 
consistência firme; sem indício de germinação; sem sujidade e isenta de 
coloração esverdeada 

Ceasa 2,05 
 

2.111,50 

12 440 KG 
Beterraba lisa, com polpa intacta e limpa, sem brotos, rachaduras, ou cortes na 
casaca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar 
sua aparência e qualidade. 

Ceasa 1,90 
 

836,00 

13 420 MAÇO 
Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, consumo 
imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo de 7 (sete) dias antes 
do vencimento. Folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades. 

Ceasa 4,45 
 

1.869,00 

14 835 KG 

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

Ceasa 2,25 
 

1.878,75 

15 570 KG 

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

Ceasa 2,23 
 

1.271,10 

16 650 MAÇO 

Cheiro verde ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão 
apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade. Maço de 200 
g - 150 g de cebolinha e 50 g de salsinha. 

Ceasa 1,90 
 

1.235,00 

17 270 KG 

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

Ceasa 3,10 
 

837,00 
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18 600 UND 
Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e podridão 
Transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo de 
400 gramas. 

Ceasa 2,25 
 

1.350,00 

19 420 UND 

Couve-flor selecionada, fresca. De ótima qualidade, compacta, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, atípicos da espécie, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação 
e a aparência. Deve estar isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e 
perfurações. 

Ceasa 5,10 
 

2.142,00 

20 360 KG 

Goiaba - cor vermelha, tipo mesa, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprio, superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado para 
consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e 
transporte. Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 
7 (sete) dias antes do vencimento. 

Ceasa 3,80 
 

1.368,00 

21 50 KG Laranja lima - inteiras, frescas, não apresentar problemas com coloração não 
característica, estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde. Ceasa 4,54 

 

227,00 

22 1.960 KG Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar  problemas com coloração não  
características, estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde. Ceasa 2,20 

 

4.312,00 

23 610 KG Limão taiti não apresentar alteração de coloração não característica, estar 
machucado, perfurado e muito maduro. Ceasa 2,03 

 

1.238,30 

24 2.450 KG Maçã gala - tipo extra. Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não 
apresentar podridão, sinal de congelamento e desidratação. Ceasa 5,50 

 

13.475,00 

25 680 KG 

Mamão grupo: solo, comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. Não apresentar 
resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância 
admitidas pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e sabor 
estranhos ao produto. Apresentar grau de maturação que permita suportar a 
manipulação e o transporte. 

Ceasa 3,10 
 

2.108,00 

26 245 KG 

Mandioca sem casca - produto fresco e com grau de desenvolvimento 
completo, sem fibras, inteiro. Apresentar odor agradável, consistência firme, 
não apresentar perfurações ou injúrias mecânicas. Embalada à vácuo. Pacote 
de 1 kg. 

Ceasa 4,25 
 

1.041,25 

27 350 KG Manga palmer - textura firme, mas amadurecido. Ausência de danos 
mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de doenças. Ceasa 3,11 

 

1.088,50 

28 550 KG 
Maracujá azedo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de 
fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

Ceasa 4,90 
 

2.695,00 

29 2.400 KG 
Melancia grupo comum, coloração do fundo da casca verde, coloração da 
polpa vermelha, presença de sementes, listras grossas, categoria i. Peso 
mínimo de 10 kg a unidade. 

Ceasa 1,25 
 

3.000,00 

30 450 KG 

Pepino fujinara deve ser fresco, isento de substâncias terrosas, ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. Não são 
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: 
desidratação, ferimento, oco, podridão e virose. 

Ceasa 2,55 
 

1.147,50 

31 50 KG Pera willians (argentina) - deve ser fresca, casca lisa, firme, sem manchas, 
sem podridão ou danos mecânicos. Ceasa 8,15 

 

407,50 

32 492 UND Repolho - tamanho e coloração verde e uniforme. Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas, sem raízes. Ceasa 2,45 

 

1.205,40 

33 1.280 KG Tangerina poncã - coloração alaranjada. Ausência de danos mecânicos, 
murcha, podridão, manchas e presença de doenças. Ceasa 3,36 

 

4.300,80 

34 180 KG 
Tomate italiano ou rasteiro -  coloração vermelha uniforme, pele lisa, firme e 
brilhante. Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e 
presença de doenças. 

Ceasa 3,78 
 

680,40 

35 70 KG Uva Niágara deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, 
nova e de 1ª qualidade, não deve estar murcha ou despencando. CEASA 6,12 

 

428,40 

38 670 KG 

Carne bovina, coxão mole, em bife de 80g - resfriada, abatida sob inspeção 
sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente 
registro de inspeção sanitária. Embalagem: o produto deverá ser embalado à 
vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, 
contendo 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de 
registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). 

D mille 
sif/0611 20,99 

 

14.063,30 

41 4.190 KG 

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

Granjeiro 
sif/poa 4087 5,85 

 

24.511,50 

45 910 UND 

Iogurte de fruta sabor morango. Embalagem de 900 ml e envasado com 
material atóxico primário adequado para as condições previstas de 
armazenamento e que garanta a hermeticidade da embalagem e proteção 
apropriada contra contaminação. Com identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e capacidade, número 
do registro no ministério da agricultura/ sif/ dipoa e carimbo de inspeção do 
sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em transporte refrigerado. 

Volpato 6,59 
 

5.996,90 
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52 440 KG 

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

D carlo 21,50 
 

9.460,00 

55 370 PCT 

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

Rancho 
alegre 11,78 

 

4.358,60 

56 1.500 KG 

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

Rainha da 
paz cif 2914 10,09 

 

15.135,00 

58 450 KG 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil suíno 
magro, sal, glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. Peso 
unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto deverá ser embalado à 
vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente 
contendo 500g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação e prazo de validade. 

Estrela 18,70 
 

8.415,00 

59 310 KG 

Queijo branco - tipo minas frescal: produto elaborado a partir de leite 
pasteurizado, coalho e sal. O produto deve ser elaborado em condições 
adequadas de higiene. A embalagem primária dever ser em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o seu consumo. Embalagem primária de 1 kg. 
Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, prazo de 
validade, número do registro no ministério da agricultura/ sif/dipoa e carimbo 
de inspeção do sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em transporte 
refrigerado. 

Volpato 27,50 
 

8.525,00 

60 620 UND 

Requeijão cremoso tradicional - sem adição de amido, elaborado com leite, 
creme de leite e ingredientes naturais. Aspecto liso, sem formação de crosta na 
superfície, sem grumos e descoramento. Consistência pastosa. Cor: branca, 
homogênea. Odor/sabor característico. Embalado em copo plástico 
hermeticamente fechado com peso líquido de 200 gramas, rótulo contendo 
valor nutricional, fabricante, validade e lote. Validade mínima de 40 dias a 
contar da entrega. 

Frimesa 5,15 
 

3.193,00 

61 288 PCT 

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, 
perfeitamente triturados e misturados. Características sensoriais: textura, cor, 
sabor e odor característicos. O produto não deverá apresentar superfície 
úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios 
de fermentação pútrida. Fonte de vitamina a, ferro e zinco. Peso líquido 
unitário = 50g, sendo tolerada uma variação de até 5% para mais ou para 
menos. Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 10% em 
peso. Embalagem: à vácuo, em saco de polietileno atóxico de baixa densidade, 
resistente, transparente contendo 3 kg. Na embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura sif/sip 
e carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a 
partir da data de entrega. 

Estrela 19,20 
 

5.529,60 

73 610 UND 

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

Cassini 4,57 
 

2.787,70 

79 63 PCT 

Bombom - de wafer com recheio cremoso coberto com chocolate. 
Ingredientes: açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, amendoim, 
cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, óloe vegetal, 
castanha de cajú, vitaminas b1, b2 e b3, emulsificante de lecitina de soja e 
poliglicerol polirricinoleto, fermento químico, bicarbonato de sódio e 
aromatizante. Unidade de 21,5 g, embalagem de 1 kg contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. 

Sonho de 
valsa 27,65 

 

1.741,95 

84 215 UND 

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

Gold flakes 13,95 
 

2.999,25 

86 215 KG 
Cereal matinal laminado de milho adoçado pacote de 01 kg. Enriquecido com 
vitaminas e sais minerais. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Gold flakes 11,54 
 

2.481,10 
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88 1.113 UND 

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

União 3,88 
 

4.318,44 

103 476 UND 

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

Fugini 1,87 
 

890,12 

106 1.706 PCT 

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

Joãozinho 4,96 
 

8.461,76 

109 582 UND 

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

Dona benta 2,29 
 

1.332,78 

126 570 UND 

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

Floriani 4,10 
 

2.337,00 

127 350 PCT 

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

Floriani 4,10 
 

1.435,00 

130 552 PCT 

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

Beija flor 2,14 
 

1.181,28 

132 772 UND 

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

Fugini 1,92 
 

1.482,24 

135 1.489 UND 

Molho de tomate pronto tradicional - desenvolvido com tomates selecionados, 
sachê de 340 g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, 
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Só fruta 1,68 
 

2.501,52 

149 170 PCT 
Pó para refresco sabor abacaxi - com corante natural, embalagem de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número do 
lote. 

Nutringa 5,78 
 

982,60 

150 170 PCT 
Pó para refresco sabor laranja - com corante natural, embalagem de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número do 
lote. 

Nutringa 5,78 
 

982,60 

151 170 PCT 
Pó para refresco sabor uva - com corante natural, embalagem de 1 kg, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e número do 
lote. 

Nutringa 5,78 
 

982,60 

153 390 UND 

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

Bestpup 15,59 
 

6.080,10 

155 2.334 UND 
Refrigerante de guaraná gaseificado, com aroma natural de guaraná, não 
alcóolico. Embalagem pet de 2 l, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número de lote. 

Taubaiana 3,78 
 

8.822,52 

156 114 PCT 
Sagú sabor uva - contendo informação nutricional na embalagem, data de 
fabricação e validade e número do lote. Pacote contendo 500 g de refresco em 
pó e 500 g de sagú. 

Nutringa 11,80 
 

1.345,20 

159 340 UND 
Sardinha em óleo comestível e sal, contendo ômega 3 e zero% de gordura 
trans. Na embalagem deverá conter a informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número do lote. Peso líquido de 125 g e peso drenado 

Pescador 2,72 
 

924,80 
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de 83 g. 
TOTAL GERAL R$ 227.026,16 

 
Ata de Registro de preços n. 344/2020, assinada em 26 de maio de 2020 - JH GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 27.351.505/0001-57. 
 

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

43 48 UND 

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

Becel 7,72 
 

370,56 

50 1.528 UND 

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

Doriana 4,60 
 

7.028,80 

64 626 PCT 

Achocolatado em pó. Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, 
enriquecido com 10 vitaminas e sais minerais. Fácil dissolução, aspecto, 
cor, odor e sabor característicos. - Embalagem contendo 01 kg. Data de 
validade de 12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Nutringa 8,35 
 

5.227,10 

66 130 PCT 

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

Alto alegre 11,08 
 

1.440,40 

67 10 UND 
Adoçante dietético em pó branco cristalino. Uso em preparações 
culinárias. Pote de 400g. Aprovado pela anad. Prazo mínimo de validade 
de 2 anos a partir da data de entrega. 

Lowçucar 17,15 
 

171,50 

70 30 UND 
Aroma de baunilha - aroma artificial para fins alimentícios, essência de 
baunilha branca, embalagem de 30 ml, contendo informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número de lote. 

Cepera 8,20 
 

246,00 

71 1.098 UND 

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

Norte sul 12,15 
 

13.340,70 

74 1.326 PCT 

Biscoito doce, tipo maisena ou leite embalagem plástica contendo 400g. 
Isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Deve ser 
crocante e sem sabor ranço. Rótulo com informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número de lote. Informação sobre glúten. Prazo 
mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. 

Racine 2,75 
 

3.646,50 

75 853 PCT 

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

Racine 2,85 
 

2.431,05 

76 280 PCT 

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

Prodasa 4,00 
 

1.120,00 

80 1.763 PCT 

Café torrado e moído com tolerância de 1% de impurezas, umidade 
máxima de 6%, cafeína mínima de 0,7%p/p, grãos selecionados torrado e 
moído, forte, embalagem a alto vácuo, apresentando selo de pureza abic e 
informação nutricional. Pct de 500gr 

Brasil 6,25 
 

11.018,75 

81 10 UND Caldo de galinha - - caixa com 06 tabletes de 57g cada contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. Apti 1,65 

 

16,50 

85 10 UND 
Cereal matinal de milho sem açúcar, enriquecido com vitaminas e sais 
minerais, isento de gordura, pacote 200 g contendo informação 
nutricional – 108 cal/30g 

Gold flackes 7,45 
 

74,50 

89 20 UND 
Chocolate ao leite em barra de 1,050 kg - ideal para derreter e moldar. Na 
embalagem deve constar a informação nutricional, data de validade e 
fabricação e número de lote. 

Confeiteiro 21,41 
 

428,20 

91 187 PCT 
Chocolate em pó solúvel - para uso culinário, 50% de cacau, embalagem 
de 200g,  contendo informação nutricional e prazo de validade na 
embalagem. 

Apti 7,66 
 

1.432,42 
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92 17 CX 
Choco Mole preta - caixa com 50 unidades, que deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informações nutricionais. 

Bonn 16,99 
 

288,83 

98 40 UND 

Creme vegetal uht tipo chantilly para confeitaria - embalagem de 1 l, com 
açúcar, adequado para coberturas e recheios de bolo, tortas, mousses e 
sobremesas geladas. Alto rendimento, aumenta o volume em até 4 litros, 
textura lisa e bem definida de cor branca brilhante, elasticidade perfeita 
para decorações. Embalagem tetra pak, contendo informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número de lote 

Lider 12,30 
 

492,00 

101 30 UND 

Emulsificante - emulsificante e estabilizante.  Ingredientes: água, 
emulsificantes: monoglicerídeos de ácidos graxos destilados (ins 471), 
sal de ácidos graxos polioxietileno de monoestearato de sorbitana (ins 
435).  Embalagem de 200g, contendo data de fabricação e validade, 
número de lote e tabela de informação nutricional. 

Selecta 7,40 
 

222,00 

102 10 PCT 
Erva doce, constituída de flores sãs, secas e limpas, aspecto de cor, cheiro 
e sabor próprios. Pacote de 10g. Contendo composição nutricional na 
embalagem. 

Catemar 1,15 
 

11,50 

104 122 UND 

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

Monsil 2,70 
 

329,40 

107 104 UND 

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

Copragel 4,42 
 

459,68 

116 24 UND 
Pó para gelatina diet para dietas com restrição de açúcar. Sem adição de 
açúcar, fonte de vitaminas e sais minerais, sabor morango ou uva de 
embalagem de 10g, contendo informação nutricional 

Lowçucar 2,25 
 

54,00 

118 232 UND 

Goiabada - em massa ou pasta homogênea e de consistência que 
possibilite o corte. Obtido das partes comestíveis desintegradas da 
goiaba, com açúcar, contendo pectina, ajustador de ph. Isento de 
sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. 
Peso líquido de 300g. 

Xavante 1,90 
 

440,80 

119 50 PCT 
Chocolate granulado colorido, não podem estar quebradiços, devem ser 
macios e a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número do lote. 

Dori 5,40 
 

270,00 

121 310 UND 
Leite condensado - contendo leite integral, açúcar e lactose, embalagem 
tetra pak de 395g, deve constar na embalagem data de fabricação e 
validade, informação nutricional e número de lote. 

Nene 3,23 
 

1.001,30 

122 60 PCT 

Leite em pó integral, instantâneo, não granulado embalagem de 200g, 
aluminizada, intacta, bem vedada, o produto deve conter o nome e a 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote 
e tabela de informação nutricional, livre de parasitas e substâncias 
nocivas. Prazo de validade 12 meses. 

Danky 4,37 
 

262,20 

123 96 UND 

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

Lider 3,09 
 

296,64 

125 50 PCT 
Macarrão de letrinha, semolado, com ovos, contendo informação 
nutricional na embalagem, pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 
10 meses a partir da data de entrega. 

Galo 3,20 
 

160,00 

128 10 UND 
Macarrão parafuso a base de arroz, sem glúten, embalagem de 500g 
Contendo informação nutricional, enriquecido com ovos, 0% de gorduras 
trans. 

Urbano 3,53 
 

35,30 

129 120 PCT 

Massa para lasanha - grano duro, pré-cozida (direto ao forno). 
Embalagem de 200 g.  Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais 

Renata 3,35 
 

402,00 

138 366 UND 

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

Catemar 1,23 
 

450,18 

139 17 CX Paçoca caseira - pacote com 50 unidades, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número do lote. Bonn 13,72 

 

233,24 

148 24 UND 
Pó para pudim diet sabor chocolate ou morango sem adição de açúcar, 
fonte de vitaminas e sais minerais zn e se, embalagem de 30g, contendo 
informação nutricional 

Lowçucar 2,48 
 

59,52 

154 260 PCT 

Queijo parmesão ralado. O produto não deve apresentar misturas de 
outros ingredientes, impurezas, sinal de bolor, cheiro e sabor não 
característico do produto. Embalagem deve estar intacta, bem vedada 
contendo 50 g do produto. Deve constar na embalagem data de 
fabricação com no máximo 30 dias da data de entrega do produto. 

Selete 3,50 
 

910,00 

TOTAL GERAL R$ 54.371,57 
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Ata de Registro de preços n. 345/2020, assinada em 26 de maio de 2020 - NEW COMPANY LICITACÕES – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 32.387.337/0001-90. 
 

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

39 590 KG 

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

D'mille 18,19 
 

10.732,10 

40 260 KG 

Carne bovina, posta branca, em peça - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, 
sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem 
sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir 
alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção 
sanitária. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou 
certificação municipal de arapongas). 

D'mille 22,38 
 

5.818,80 

44 660 KG 

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

Estancia 
alvorada 27,99 

 

18.473,40 

63 24 UND 
Achocolatado diet instantâneo, sem adição de açúcar 
Embalagem de no mínimo 210g, contendo informação nutricional. Certificado 
pela anad. Prazo mínimo de validade de 6 meses a partir da data de entrega. 

Apti 11,75 
 

282,00 

68 144 PCT 
Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo 1, embalagem de 500gr. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

D'mille 4,99 
 

718,56 

69 143 PCT 

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

D'mille 4,25 
 

607,75 

72 218 UND 

Batata palha pacote de 500g - fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir 
do processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em 
óleo vegetal isento de ácidos graxos trans 
O produto deve ser isento de corantes. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Mais sabor 10,47 
 

2.282,46 

82 120 PCT Canela em pó, pct de 05 gr, contendo informação nutricional na embalagem. Catemar 1,39 
 

166,80 

83 220 PCT Canela em rama, pct 10 gr, contendo informação nutricional na embalagem. Catemar 1,39 
 

305,80 

94 268 UND 

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

D'mille 2,65 
 

710,20 

95 130 UND 

Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 200g - 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 
Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. 

D'mille 2,05 
 

266,50 

96 240 PCT Cravo. Contendo informação nutricional na embalagem. Pct 07 gr. Catemar 1,90 
 

456,00 

97 270 UND 

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

Cativa 1,99 
 

537,30 

99 17 CX 
Doce de abóbora vermelha - caixa com 50 unidades, deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Bonn 16,75 
 

284,75 
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100 30 UND 
Doce de leite - pastoso, sem amido, uso profissional, ideal para recheios de 
bolos, tortas e bolachas, bisnaga de 1 kg contendo informação nutricional, data 
de fabricação e validade e número de lote. 

Frimesa 17,89 
 

536,70 

105 1.046 PCT 
Farinha de trigo especial pacote de 01 kg contendo informação nutricional, 
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e 
materiais estranhos. 

Vitoriosa 2,32 
 

2.426,72 

110 17 CX 
Fondant de leite - pacote com 50 unidades, constando o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Bonn 13,39 
 

227,63 

111 340 PCT 

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

Nutrinovo 1,69 
 

574,60 

117 200 UND 

Geléia de fruta - sabor de uva, morango ou frutas vermelhas. Características: 
de primeira qualidade. Embalagem de vidro de 230g. A embalagem deve estar 
intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação, prazo de validade, 
ingredientes, informações nutricionais. 

Aurea 7,63 
 

1.526,00 

120 100 PCT 
Chocolate granulado sabor chocolate - não podem estar quebradiços, devem 
ser macios e a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número do lote. 

Dona jura 5,55 
 

555,00 

124 50 PCT 
Macarrão ave maria de sêmola, com ovos, contendo informação nutricional na 
embalagem. Pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 10 meses a partir da 
data de entrega. 

D'mille 2,25 
 

112,50 

131 273 PCT 

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

D'mille 2,30 
 

627,90 

134 24 UND 

Molho de soja - fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água 
e sal marinho, fermentando-os com microrganismos aspergillus oryzae e/ou 
aspergillus sojae. Embalagem de 500 ml contendo informação nutricional, data 
de fabricação e validade e número de lote. 

Dusul 4,99 
 

119,76 

136 3.000 UND Néctar de uva - sem conservantes, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número de lote. Embalagem tetra pak de 200 ml. Marata 1,25 

 

3.750,00 

144 43 PCT 

Pó para pudim com leite sabor baunilha. Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por 
porção de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 10,45 
 

449,35 

145 43 PCT 

Pó para pudim com leite sabor chocolate. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 
18,5g por porção de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 10,45 
 

449,35 

146 43 PCT 

Pó para pudim com leite sabor coco. Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por 
porção de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 10,45 
 

449,35 

147 43 PCT 

Pó para pudim com leite sabor morango. Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por 
porção de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 10,45 
 

449,35 

158 313 PCT 
Sal - refinado e iodado embalagem de 01 kg. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. 

Pop 1,19 
 

372,47 

160 408 UND 
Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Heinig 1,57 
 

640,56 

TOTAL GERAL R$ 54.909,66 
 
Ata de Registro de preços n. 346/2020, assinada em 26 de maio de 2020 - ZAC ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
10.979.082/0001-11. 
 

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

36 2.040 KG 

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

Zac alimentos 13,99 
 

28.539,60 
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37 2.372 KG 

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

Zac alimentos 13,99 
 

33.184,28 

42 875 KG 

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

ZAC ALIMENTOS 9,50 
 

8.312,50 

49 104 PCT 

Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, água, sal, temperos, 
conservadores nitrato de sódio (ins 251) e nitrito de sódio (ins 250), 
antioxidante ácido ascórbico (ins 300), resfriada. Sem glúten. Embalagem 
de 05 kg. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número 
do registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de inspeção do sif. 
Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Zac alimentos 47,85 
 

4.976,40 

TOTAL GERAL R$ 75.012,78 
  
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 26 de fevereiro 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 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 
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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 
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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, 01 de março de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 049/2020 – Processo Adm. Nº 095/2020. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 
 
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. 521/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 - CAROL DISTRIBUIDORA – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 07.654.231/0001-68. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

53 30 Unidade 
Kit bola de tênis de mesa, com 6 unidade, na cor branca, aprovada pela ittf 
(federação internacional de tênis de mesa) tamanho único, 40mm de 
diâmetro, confeccionada com nitro celulose 

Pista e campo 28,70 
 

861,00 

96 6 Unidade 

Punch ball - bola de velocidade tipo pera para treinamento de kick boxing. 
Confeccionado em couro. Com dimensões de 10'' x 7'', com pressão de 4 
lbs. Com peso aproximado de 200 g, com costuras reforçadas para maior 
resistência. Equilibrado para rebotes precisos durante o treinamento. 

Shinai 42,00 
 

252,00 

TOTAL GERAL R$ 1.113,00 
 
Ata de Registro de preços n. 522/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 - G A DA COSTA – ESPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 26.290.146/0001-02. 
 

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

01 30 Pares Caneleira 1kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado Dunk 15,90 

 

477,00 

02 30 Pares Caneleira 2kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado Dunk 18,00 

 

540,00 

03 30 Pares Caneleira 3kg, material em nylon resinado, revestimento com flocos de 
chumbo, sistema de fechamento com velcro reforçado Dunk 26,90 

 

807,00 

09 25 Unidade 

Mini trampolim profissional ideal para uso em academia. Com capacidade de suportar peso 
de até 150 kg. Confeccionado emtubo de aço 1010/1020, pintura epóxi na cor preta, pés 
removíveis que se encaixam e travam através de pinos de fixação na parte inferior do arco. 
Tela sannet preta qr3/2 super-resistente, costurada com linha de nylon a alças de fita militar 
de 50 mm na parte superior contornando toda a tela. Saia de proteção confeccionada em 
napa cicap preta, com sistema de fixação por elásticos embutidos nas bordas superior e 
inferior, medindo 5x25mm, com 32 molas de tração fio 3.2 x 106 mm, confeccionado em 
aço carbono, com acabamento superficial zincado branco. Fixadas à tela por 16 suportes 
aço trefilado de 6.0 mm zincado branco. Sapatas de pvc antiderrapantes na cor preta. 
Dimensões: altura 20 cm, diâmetro 96 cm, peso 7.3 kg, capacidade 150 kg, com 6 pés 
encaixados e 32 mola 

Dunk 173,90 
 

4.347,50 

18 10 Unidade 
Cinto de tração duplo. Para treinamento de arranque e resistência com 2 atletas. Conjunto 
composto por 2 cintos(duplos, reforçados) confeccionados em e.v.a., fechamento ajustável 
com velcro e 4 borrachas de látex de alta tensão para um melhor desempenho. 

Dunk 119,80 
 

1.198,00 

19 10 Unidade 
Escada de agilidade. Com 5m de comprimento, com largura da fita de 
aproximadamente 5cm, contendo 12 degraus, compacta e leve. Fita de alta 
tenacidade, 100% poliéster. Cor preta ou vermelha. 

Dunk 59,80 
 

598,00 

58 10 Pares Redes para trave de futsal, fio 4mm, seda, trançado, malha de 12x12. Modelo 
tradicional Dunk 90,00 

 

900,00 

59 10 Pares Redes para trave de futsal, fio 4mm, seda, trançado, malha de 12x12. Modelo 
europeu Dunk 110,00 

 

1.100,00 

60 10 Pares Redes para trave futebol society com 2,20m de altura por 5m de largura, fio 
4mm, nylon. Modelo tradicional Dunk 108,00 

 

1.080,00 

61 8 Pares Redes para trave de handebol com cortina, fio 4mm trançado, medidas 2,10 x 
3,20 mt Dunk 133,00 

 

1.064,00 

62 10 Unidade Redes oficiais de voleibol, com 4 faixas em algodão, tamanho 9,5mts, fio 
2mm, com porta antena Dunk 83,00 

 

830,00 

64 8 Unidade Redes oficiais de vôlei de praia, medidas 8,50x1,00 metros, com duas faixas 
coloridas, contem sapatilhas metálicas nas 4 pontas da rede. Dunk 64,00 

 

512,00 

65 20 Unidade Fita demarcatória para vôlei de praia, medidas 8x16 metros, com largura de 6 
cm, confeccionada em pvc, possui 6 hastes de metal para fixação no solo, Dunk 46,00 

 

920,00 

79 20 Unidade 

Estilete oficial de gr. estilete em fibra de vidro, de alta resistência de ginástica rítmica com 
girador biarticulado. Tamanho adulto com 55 cm de cumprimento e extremidade 
emborrachada de 7 cm de comprimento a partir da base maior, cabeçote do girador com 
pistão biarticulado na cor prata, girador com alfinete próprio para prender fita de ginástica 
rítmica, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; 

Dunk 26,90 
 

538,00 

80 20 Unidade 

Estilete oficial de gr. estilete em fibra de vidro, de alta resistência de ginástica rítmica com 
girador biarticulado sistema de pistão. Tamanho infantil, com 50 cm de cumprimento e 
extremidade emborrachada de 7 cm de comprimento a partir da base maior, cabeçote do 
girador com pistão biarticulado na cor prata, girador com alfinete próprio para prender fita 
de ginástica rítmica, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; 

Dunk 19,90 
 

398,00 
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TOTAL GERAL R$ 15.309,50 
 
Ata de Registro de preços n. 523/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -MAGNUM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REDES ESPORTIVAS – EIRELI., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.358.329/0001-45. 
 

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

08 3 Pares Antenas oficial para rede de vôlei, de fibra, tamanho 1,80mts de altura e 1cm 
de largura, nas cores oficiais branco/vermelho Magnum 37,00 

 

111,00 

10 6 Pares Mini-traves com medidas aproximadas de 1,20m de comprimento e 0,80m de 
altura. Garantia do fabricante Magnum 94,90 

 

569,40 

57 10 Unidade Par de redes para trave futebol, fio 4mm, nylon, tamanho 7,50m x 2,50m x 
2,00m. Magnum 162,00 

 

1.620,00 

67 20 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 4mm Magnum 20,50 
 

410,00 
68 20 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 5mm Magnum 20,50 

 

410,00 
69 20 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 6mm Magnum 24,90 

 

498,00 
70 20 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 8mm Magnum 27,50 

 

550,00 
71 20 Unidade Rolo de 30m de corda trançada de polipropileno fio 10mm Magnum 29,50 

 

590,00 
TOTAL GERAL R$ 4.758,40 
 
Ata de Registro de preços n. 524/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.459.406/0001-62. 
 

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

26 100 Unidade 
Bola de futebol de campo. Peso: 410-450g. diâmetro: 68-70cm. gomos: 12. Laminado: pu. 
Construção: ultra fusion. câmara: 6d.sistema de forro: termofixo  camada interna: evacel 
processo extra: dupla colagem  miolo: cápsula sis 

Penalty 75,00 
 

7.500,00 

30 50 Unidade 
Bola oficial de futsal peso: 410-430g diâmetro: 62,5-63,5cm gomos: 11 laminado: pu pró 
construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo camada interna: neotec 
processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis bola oficial e com selo cbfs e selo fifa 
quality pro 

Penalty 175,00 
 

8.750,00 

92 200 Unidade 
Tatame com medida de 1x1 m, desenvolvido em eva, com composição extra do produto, 
proporcionando encaixe perfeito e excelente efeito memória (resposta ao impacto recebido). 
Película tesaurizada e siliconizada "não queima". Corte perfeito em 90 º. Espessura de 40 
mm, com borda para acabamento, dupla face bicolor azul/vermelho 

Mb 78,00 
 

15.600,00 

TOTAL GERAL R$ 31.850,00 
 
Ata de Registro de preços n. 525/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -O. E. PEREIRA BRINQUEDOS., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.459.406/0001-62. 
 

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

120 100 Unidade Cone grande. Cone medindo aproximadamente 45 a 50cm, na cor laranja e 
branco, com faixa injetada, material composto de PVC. 360 7,60 

 

760,00 

 
Ata de Registro de preços n. 526/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -S. SCHNEIDER., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.629.492/0001-
06. 
 

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

35 25 Unidade 
Bola oficial de gr, tamanho adulto (homologado pela fig - federação internacional de 
ginastica) material: borracha flexivel: tamanho adulto com sacola, com 20 cm de diâmetro 
e 400g, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; acompanha sacola de 
transporte feita de tecido, manual de conservação e bico de ar com sistema de válvula. 

Tuimader 74,00 
 

1.850,00 

40 6 Unidade 
Bdiâmeatro: 71-74cm gomos: 4 laminado: borracha construção: costurada à 
máquina câmara: airbility sistema de forro: multiaxial camada interna: - 
processo extra: - miolo: removível 

Penalty 96,00 
 

576,00 

54 20 Unidade 
Bola de borracha t8 peso: 110-120g diâmetro: 40-42cm gomos: não há 
laminado: borracha construção: vulcanizada câmara: 6d sistema de forro: - 
camada interna:- processo extra: - miolo: cápsula sis 

Nedel 11,00 
 

220,00 

55 20 Unidade 
Bola de borracha t10 peso: 180-200g diâmetro: 48-50cm gomos: não há 
laminado: borracha construção: vulcanizada câmara: 6d sistema de forro: - 
camada interna: - processo extra: - miolo: cápsula sis 

Nedel 12,00 
 

240,00 

56 20 Unidade 
Bola de borracha t14 peso: 250-270g diâmetro: 57-59cm gomos: não há 
laminado: borracha construção: vulcanizada câmara: 6d sistema de forro: - 
camada interna: - processo extra: - miolo: cápsula sis 

Nedel 22,40 
 

448,00 

63 20 Pares Rede para aro de basquete fio 4mm em poliéster Nedel 11,00 
 

220,00 

100 6 Unidade 
Saco de pancada de 90 cm de altura e 30 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Kallango 140,00 
 

840,00 

101 6 Unidade 
Saco de pancada de 120 cm de altura e 40 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta. 

Kallango 194,00 
 

1.164,00 
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102 6 Unidade 
Saco de pancada de 180 cm de altura e 40 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta 

Kallango 196,00 
 

1.176,00 

112 10 Unidade Braçadeira para capitão, com fechamento em velcro, tamanho único, 87% 
poliéster e 13% elastano Poker 9,50 

 

95,00 

121 150 Unidade Posicioners - pratos para treino com 6,5cm altura x 19,5cm largura. Cores 
variadas Nedel 1,34 

 

201,00 

125 12 Kits 

Bandeirola de escanteio oficial de futebol de campo reclinável base com 
mola, tubo em pvc na medida de 1,50m, conjunto com 4 unidades. Bandeira 
em poliéster, nas cores azul e amarelo com a logo da secretaria de esporte do 
município de arapongas. 

Nedel 150,00 
 

1.800,00 

127 15 Unidade 
Cronometro digital de mão com relógio, precisão de 1/100 de segundo; 
calendário; alarme; contagem regressiva e bateria lítio, à prova d'água tipo 
botão 

Poker 39,00 
 

585,00 

133 12 Pares 

Par de raquetes de tênis de mesa. Confeccionada em madeira composta por 
laminas e cabo côncavo, com borrachas sanduiche lisa dos 2 lados sendo um 
na cor preta e outra na cor vermelha já coladas em ambos os lados, com fita 
de proteção lateral. Raquete com o selo da ittf (federação internacional de 
tênis de mesa). 

Vicoe 43,00 
 

516,00 

TOTAL GERAL R$ 9.931,00 
 
Ata de Registro de preços n. 527/2020, assinada em 26 de agosto de 2020 -SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 04.611.754/0001-39. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

04 20 Unidade 
Bastão para ginástica - revestido com 1,2 mm pvc colorido com ponteiras 
também em pvc/preto, as ponteiras podem ser substituídas em caso de 
desgaste. Peso: 1kg tam.: 1,20 m 

BIG 6,50 
 

130,00 

05 20 Unidade 
Halter emborrachado de 1 kg, em ferro fundido revestida com vinil pvc, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto, em cores 
diferentes para identificar o peso. 

FUNDI 6,49 
 

129,80 

06 20 Unidade 
Halter emborrachado de 2 kg, em ferro fundido, revestida com vinil pvc, 
camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores 
diferentes para identificar o peso. 

FUNDI 12,99 
 

259,80 

07 20 Unidade Step em eva tamanho 82 cm de comprimento, 29 cm de largura e 15 cm de 
altura aproximadamente. Cor preto. EVAMAX 116,99 

 

2.339,80 

11 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência extra forte, na cor laranja. 

VOLLO 16,00 
 

160,00 

12 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência médio, na cor verde 

VOLLO 16,00 
 

160,00 

13 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência forte, na cor roxa. 

VOLLO 15,80 
 

158,00 

14 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência suave, na cor amarelo. 

VOLLO 15,80 
 

158,00 

15 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência super forte, na cor cinza 

VOLLO 16,00 
 

160,00 

16 10 Unidade 
Faixa elástica para exercícios e fisioterapia, produzido em material elástico 
(latex), medindo 1,5 m de comprimento e 14 cm de largura, com grau de 
resistência extra suave, na cor rosa. 

VOLLO 15,80 
 

158,00 

17 100 Unidade Colchonete confeccionado em espuma selada e densidade 28, revestida com 
tecido vinílico azul 500 fios, dimensões 1,00x0,60x4cm. Com selo do inmetro ORTOBOM 29,99 

 

2.999,00 

20 5 Unidade Kits de badminton com duas raquetes encordoadas, cada raquete deve ter 
peso máximo de 98 gramas. Com 6 (seis) petecas. Acompanha raqueteira. HYPER 37,49 

 

187,45 

21 6 Unidade 
Peteca desenvolvida em nylon com base em cortiça que proporciona mais 
controle e estabilidade. Indicado para qualquer nível de atleta, tanto 
profissional, intermediário ou iniciantes. Tubo com 6 petecas da amarela. 

VOLLO 12,99 
 

77,94 

22 15 Unidade 

Bola oficial de basquete masculino peso: 567-650g diâmetro: 74,9-78cm 
gomos: 8 laminado: microfibra construção: matrizada câmara: 6d sistema de 
forro: termofixo camada interna: - processo extra: aracnun miolo: cápsula sis 
aprovada e com selo fiba aproved, nbb 

PENALTY 204,00 
 

3.060,00 

23 6 Unidade 

Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, 
formandouma liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 6,5 (seis e meio) 
kg. Medidas 230mm. Com 3 (três) furos. Com proteção de borracha nos 
furos. Acompanha bolsa para transporte 

MATEL 233,00 
 

1.398,00 

24 6 Unidade 

Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, 
formandouma liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 7 (sete) kg. 
Medidas 230mm. Com 3 (três) furos. Com proteção de borracha nos furos. 
Acompanha bolsa para transporte 

MATEL 233,00 
 

1.398,00 

25 6 Unidade 

Bola para bolão. Bola desenvolvida em aglomerado de madeira, 
formandouma liga super-resistente. Buchas em nylon. Peso 7,5 (sete e meio) 
kg. Medidas 230mm. Com 3 (três) furos. Com proteção de borracha nos 
furos. Acompanha bolsa para transporte 

MATEL 233,00 
 

1.398,00 

27 100 Unidade Bola oficial de futebol peso: 410-450g  diâmetro: 68-70cm  gomos: 32 PENALTY 117,00 
 

11.700,00 
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laminado: microfibra  construção: híbrida duotec  câmara: 6d  sistema de 
forro: triaxial  camada interna: -  processo extra: -  miolo: cápsula sis 

28 100 Unidade 
Bola de futebol de campo peso: 410-450g  diâmetro: 68-70cm  gomos: 32  
laminado: pu  construção: costurada à mão  câmara: 6d  sistema de forro: 
triaxial  camada interna: -  processo extra: -  miolo: cápsula sis 

PENALTY 60,00 
 

6.000,00 

29 100 Unidade 
Bola de futebol peso: 396-453g  diâmetro: 68-71cm  gomos: 32  laminado: 
microfibra construção: costurada à mão  miolo: removível e lubrificado 
miolo: cápsula sis 

PENALTY 89,99 
 

8.999,00 

31 50 Unidade 

Bola oficial de futsal sub 13 peso: 350-380g diâmetro: 55-59cm gomos: 8 
laminado: pu construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo 
camada interna: neogel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis com 
selo da cbfs 

PENALTY 105,00 
 

5.250,00 

32 50 Unidade 

Bola oficial de futsal sub 11 peso: 300-330g diâmetro: 50-55cm gomos: 8 
laminado: pu construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo 
camada interna: neogel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis com 
selo da cbfs 

PENALTY 99,00 
 

4.950,00 

33 50 Unidade 

Bola oficial de futsal sub 07 peso: 250-280g diâmetro: 49,5-50,5cm gomos: 8 
laminado: pu construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo 
camada interna: neogel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis com 
selo cbfs 

PENALTY 93,00 
 

4.650,00 

34 100 Unidade Bola de futsal peso: 410g  diâmetro: 60-62cm  gomos: 32  laminado: 
microfibra construção: costurada à mão  miolo: removível e lubrificado WINNER 28,00 

 

2.800,00 

36 25 Unidade 

Bola oficial de gr, tamanho infantil (homologado pela fig - federação internacional de 
ginastica) material: borracha flexivel: tamanho infantil com sacola, com 18 cm de 
diâmetro e 300g, indicada para ginastas acima de 12 anos aproximadamente; acompanha 
sacola de transporte feita de tecido, manual de conservação e bico de ar com sistema de 
válvula 

DICAT 55,00 
 

1.375,00 

37 30 Unidade 

Bola profissional de handebol masculino adulto (tamanho 3) gomos: 32 laminados: pu 
macio, com excelente aderência e alto relevo câmara: em latex com laminação têxtil 
tecnologia: sinergy adequado: para uso de resina / cola - grip mesmo sem cola miolo: 
removível e lubrificado - excelente bola de jogo e treinamento com construção exclusiva 
de 30 painéis. - blister de látex com laminação têxtil evita bombeamento excessivo com 
baixa perda de arbola oficial da cbhb e fphb (federação paranaense de handebol) 

KEMPA 173,00 
 

5.190,00 

38 30 Unidade 

Bola profissional de handebol masculino adulto (tamanho 2) gomos: 32 laminados: pu 
macio, com excelente aderência e alto relevo câmara: em latex com laminação têxtil 
tecnologia: sinergy adequado: para uso de resina / cola - grip mesmo sem cola miolo: 
removível e lubrificado - excelente bola de jogo e treinamento com construção exclusiva 
de 30 painéis. - blister de látex com laminação têxtil evita bombeamento excessivo com 
baixa perda de ar bola oficial da cbhb e fphb (federação paranaense de handebol) 

KEMPA 173,00 
 

5.190,00 

39 30 Unidade 

Bola profissional de handebol masculino adulto (tamanho 1) gomos: 32 laminados: pu 
macio, com excelente aderência e alto relevo câmara: em latex com laminação têxtil 
tecnologia: sinergy adequado: para uso de resina / cola - grip mesmo sem cola miolo: 
removível e lubrificado - excelente bola de jogo e treinamento com construção exclusiva 
de 30 painéis. - blister de látex com laminação têxtil evita bombeamento excessivo com 
baixa perda de ar bola oficial da cbhb e fphb (federação paranaense de handebol) 

KEMPA 173,00 
 

5.190,00 

41 40 Unidade 
Bola oficial de vôlei peso: 260-280g diâmetro: 65-67cm gomos: 18 laminado: microfibra 
construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo camada interna: neotec 
processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis aprovada e com selo da fivb 

PENALTY 230,00 
 

9.200,00 

42 20 Unidade 

Bola profissional de vôlei descrição: a nova bola oficialmente escolhida para a maior 
competição mundial de voleibol de quadra. Seu novo design foi projetado para minimizar 
a resistência ao ar, a superfície da bola possui uma textura composta por sulcos e mini 
sulcos. Isso proporciona maior precisão e estabilidade, além de aumentar a área de contato 
com o jogador - uma bola menos escorregadia e com maior sensação de aderência.  Super 
composição e textura double dimple  laminada  tamanho 5   circunferência: 65~67cm peso: 
260~280g  bola oficial fivb 

MIKASA 450,00 
 

9.000,00 

43 15 Unidade 
Bola oficial de volei de praia peso: 250-280g diâmetro: 66-68cm gomos: 12 
laminado: microfibra construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: 
termofixo camada interna: neogel processo extra: dupla colagem 

PENALTY 174,00 
 

2.610,00 

44 4 Unidade Bola de uso fisioterápico e para treinamentos especifico , matrizada, 
confeccionada com borracha, peso 4kg, miolo removível MAGUSSY 60,00 

 

240,00 

45 4 Unidade Bola de uso fisioterápico e para treinamentos especifico , matrizada, 
confeccionada com borracha, peso 5kg, miolo removível MAGUSSY 70,00 

 

280,00 

46 10 Unidade 
Bola para ginastica. Confeccionada em pvc, com sistema anti-estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200kg ou mais. Medindo 45cm de 
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva 

SUPERMEDY 33,90 
 

339,00 

47 10 Unidade 
Bola para ginastica. Confeccionada em pvc, com sistema anti-estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200kg ou mais. Medindo 55cm de 
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva 

SUPERMEDY 40,50 
 

405,00 

48 10 Unidade 
Bola para ginastica. Confeccionada em pvc, com sistema anti-estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200kg ou mais. Medindo 65cm de 
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva 

SUPERMEDY 48,50 
 

485,00 

49 10 Unidade 
Bola para ginastica. Confeccionada em pvc, com sistema anti-estouro. Com 
capacidade de suportar no mínimo 200kg ou mais. Medindo 75cm de 
diâmetro. Na cor vermelha. Acompanha bomba de inflar e bico reserva 

SUPERMEDY 48,00 
 

480,00 

50 6 Unidade 
Bola oficial de beach soccer peso: 420-440g diâmetro: 68-70cm gomos: 8 
laminado: pu pró construção: termotec câmara: 6d sistema de forro: termofixo 
camada interna: neogel processo extra: dupla colagem miolo: cápsula sis 

PENALTY 119,00 
 

714,00 

51 6 Unidade 

Bola oficial de futevôlei pro peso: 450-470g diâmetro: 68,5-69,5cm gomos: 
32 laminado: micro power construção: ultra fusion câmara: 6d sistema de 
forro: termofixo camada interna: evacel processo extra: dupla colagem miolo: 
cápsula sis 

PENALTY 118,00 
 

708,00 

52 10 Unidade 
Bola profissional de futevôlei .Descrição: a bola oficialmente escolhida para a 
maior competição mundial de futevôlei  superfície em couro sintético de 
qualidade superior tamanho 5  circunferência: 68~70cm  peso: 410~450g  

MIKASA 245,50 
 

2.455,00 
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padrão fifa  bola oficial de futevôlei com selo fifa quality 

66 20 Unidade 
Fita demarcatória para beach soccer, medidas 28x37 metros, com largura de 6 
cm, confeccionada em pvc, possui 6 hastes de metal para fixação no solo, na 
cor laranja light 

BIG 97,00 
 

1.940,00 

72 30 Unidade Cordas de gr, oficiais adulto, tamanho 3,20metros, colorida, maleável, em 
3mm, acompanha sacola de transporte. TUIMADER 12,00 

 

360,00 

73 30 Unidade 
Cordas gr oficiais infantil. Material: linho, nylon ou poliéster. Tamanho 
infantil com 3,00 metros, colorida, maleável, em 3 mm de diâmetro, 
acompanha sacola de transporte 

TUIMADER 12,00 
 

360,00 

74 30 Unidade 

Arcos oficiais de gr. Arco em polietileno na cor: gelo, onde deve ser suficientemente rígido 
para manter a forma. Tamanho adulto com diâmetro externo do tubo do arco de 20 cm, 
espessura da parede do arco 1,9 mm emenda feita através de junta de cano e 2 rebites, 
diâmetro interno do arco com 90 cm, indicada para ginastas acima de 12 anos 
aproximadamente; e pesar no mínimo 300 gr. 

TUIMADER 30,00 
 

900,00 

75 30 Unidade 

Arcos oficiais de gr. Arco em polietileno, na cor: gelo, onde deve ser suficientemente 
rígido para manter a forma. Tamanho com diâmetro externo do tubo do arco de 19 cm, 
espessura da parede do arco 1,8 mm emenda feita através de junta de cano e 2 rebites, 
diâmetro interno do arco com 80 cm, indicada para ginastas até 12 anos, e pesar no 
mínimo 300 gr. 

TUIMADER 30,00 
 

900,00 

76 30 Unidade 
Maças oficiais de gr, tamanho adulto com 50 cm de comprimento em 
borracha de alta resistência, acompanha sacola de transporte. Indicadas para 
ginastas acima de 12 anos aproximadamente. Peso 150 gramas. 

TUIMADER 30,00 
 

900,00 

77 30 Unidade 
Maças oficiais de gr, tamanho infantil com 40 cm de comprimento em 
borracha de alta resistência, acompanha sacola de transporte. Indicadas para 
ginastas de até 12 anos aproximadamente 

TUIMADER 28,40 
 

852,00 

78 30 Unidade Fitas oficiais de gr em tafetá, tamanho adulto, com 6 metros de comprimento 
e 4 cm de largura, mescla duas cores, com ilhós. TUIMADER 22,00 

 

660,00 

81 100 Unidade Bambolê, aro de plástico pvc reforçado com 63 cm de diâmetro para ginástica 
em movimento CEMAR 1,77 

 

177,00 

82 30 Unidade Corda de pular, em pvc, com 03 m de comprimento, com pegadores 
anatômicos, com rolamento interno LIVE UP 10,99 

 

329,70 

83 30 Unidade Corda de pular, em pvc, com 02 m de comprimento, com pegadores 
anatômicos, com rolamento interno LIVE UP 13,59 

 

407,70 

84 30 Unidade 

Kimono para judô, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, trançado, pré-
encolhido em processo industrial, gramatura 1280 g/m², com fechamento em costura 
dupla, linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com enchimento especial, 
tecido duplo na axila, peito e costas, , costura protegida com viés, travetada no gancho 
frente e traz, calça em brim grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com 
elástico e cordão, acompanha faixa 

SHIROI 202,90 
 

6.087,00 

85 20 Unidade 

Kimono para judô, tamanho adulto, cor azul, 100% algodão brim, trançado, préencolhido 
em processo industrial, gramatura 1280 g/m², com fechamento em costura dupla, linha 80, 
e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com enchimento especial, tecido duplo na 
axila, peito e costas, , costura protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça 
em brim grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e cordão, 
acompanha faixa 

SHIROI 202,90 
 

4.058,00 

86 30 Unidade 

Kimono para judô, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-encolhido em 
processo industrial, gramatura 270 g/m², com fechamento em costura dupla, linha 80, e 
gola com linha 50, tecido duplo na axila, peito e costas, gola com 5 costuras alinhadas, 
costura protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça com elástico e cordão, 
acompanha faixa 

SHIROI 94,00 
 

2.820,00 

87 20 Unidade 

Kimono para jiu-jítsu, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, trançado, pré 
encolhido em processo industrial, gramatura 990 g/m², com fechamento em costura dupla, 
linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com enchimento especial, tecido 
duplo na axila, peito e costas, costura protegida com viés, travetada no gancho frente e 
traz, calça em brim grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e 
cordão, acompanha faixa 

SHIROI 204,00 
 

4.080,00 

88 20 Unidade 

Kimono para jiu-jítsu, tamanho adulto, cor azul, 100% algodão brim, trançado, pré 
encolhido em processo industrial, gramatura 990 g/m², com fechamento em costura dupla, 
linha 80, e gola com linha 50 e com 6 costuras alinhadas com enchimento especial, tecido 
duplo na axila, peito e costas, costura protegida com viés, travetada no gancho frente e 
traz, calça em brim grosso e reforço em tecido duplo do joelho à barra, com elástico e 
cordão, acompanha faixa. 

SHIROI 169,90 
 

3.398,00 

89 25 Unidade 

Kimonos para jiu-jítsu, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-encolhido 
em processo industrial, gramatura 910 g/ m², com fechamento em costura dupla, linha 80, 
e gola com linha 50, tecido duplo na axila, peito e costas, gola com 5 costuras alinhadas, 
costura protegida com viés, travetada no gancho frente e traz, calça com elástico e cordão, 
acompanha faixa. 

SHIROI 145,00 
 

3.625,00 

90 50 Unidade 
Kimono para karate, tamanho adulto, cor branca, 100% algodão brim, pré-encolhido em 
processo industrial, gramatura 270 g/m², costura de gola com 
linha 50, blusa sem costuras nas costas e nos ombros, gola com 5 costuras alinhadas, 
travetada no gancho e traz, calça com elástico e cordão, acompanha faixa. 

SHIROI 95,00 
 

4.750,00 

91 25 Unidade 
Kimono para karate, tamanho infantil, cor branca, 100% algodão brim, pré-encolhido em 
processo industrial, gramatura 270 g/m², costura de gola com linha 50, blusa sem costuras 
nas costas e nos ombros, gola com 5 costuras alinhadas, travetada no gancho e traz, calça 
com elástico e cordão, acompanha faixa. 

SHIROI 80,00 
 

2.000,00 

93 20 Pares 
Protetor de pé tipo meia. Proteção para combates e treinos. Espuma de 
proteção em eva. Duplo fechamento para conforto e proteção do tornozelo. 
Aprovada pela wtf 

FHERAS 70,00 
 

1.400,00 

94 20 Unidade 

Aparador de chute. Produzido em poliuretano, com três alças na parte traseira, uma fixa 
para maior qualidade de controle e duas reguláveis em velcro para ajustar no braço. Com 
duplas costuras. Com vazamento de ar nas laterais para maior durabilidade. Nas 
dimensões: cm (axlxp): 41 cm x 20 cm x 6 cm. Peso: mínimo de 1,00kg e máximo 1,500 
kg, e enchimento de espuma multi camadas ( para dispensar melhor o impacto e aumentar 
a pressão). 

FHERAS 68,00 
 

1.360,00 

95 20 Pares 
Luva de foco côncava feita em couro, material extremamente resistente com enchimento 
de borracha dupla face. Designer curvado para aumentar a capacidade de absorção de 
socos. Com divisão para os dedos. 

FHERAS 90,00 
 

1.800,00 

97 6 Unidade Bola teto solo para treinamento de kick boxing. Confeccionado com policloreto de vinil - FHERAS 65,00 
 

390,00 
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pvc. Com fixadores nas pontas para o teto e o solo, garantindo a altura ideal para os 
treinamentos. Com peso aproximado de 450 g. Com câmara de látex. 

98 8 Pares Caneleira tipo meia para treinamento de kick boxing. Confeccionada em eva 
revestida em elastano com proteção para canela e pé. Cor preta FHERAS 60,00 

 

480,00 

99 6 Unidade 
Saco de pancada de 60 cm de altura e 30 cm de largura. Feito em couro 
sintético com costuras reforçadas. Já preenchido com retalhos de tecidos. 
Acompanha gancho e corrente para fixação. Cor preta 

FHERAS 99,95 
 

599,70 

103 10 Pares 
Luva de boxe produzida em material 100% poliuretano resinado, com forro 
100% poliéster. Com peso de 957 g (peso do par). Dimensões: (axl) 18cm x 
33cm. Com ajuste em velcro 

FHERAS 80,00 
 

800,00 

104 10 Pares 

Bandagem elástica para treinamento de artes marciais. Faixa protetora para as 
mãos. Confeccionada em algodão spandex com alça para o polegar, com 
sistema everfresh com tratamento anti-bacteriano. Dimensões aproximadas 
5x10x7cm (axlxp). Peso aproximado de 100g. Tamanho 4,60m. Cor preta ou 
vermelha. 

FHERAS 20,00 
 

200,00 

105 5 Unidade 
Tag de rugby -: 1 cinto em velcro e 2 fitas laterais de 37 x 5 cm. Material 
lavável e de fácil manutenção, cores azul, preto, amarelo, verde ou vermelho. 
A medida do cinto é de 125 cm com velcro para fechamento nas pontas. 

FHERAS 80,00 
 

400,00 

106 100 Pares 

Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, 
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 
33 a 38. Cor azul 

KANXA 10,00 
 

1.000,00 

107 100 Pares 

Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, 
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 
33 a 38. Cor preta 

KANXA 10,00 
 

1.000,00 

108 100 Pares 

Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, 
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho juvenil de 
33 a 38. Cor branca. 

KANXA 10,00 
 

1.000,00 

109 100 Pares 

Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, 
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 
a 44. Cor azul 

KANXA 10,00 
 

1.000,00 

110 100 Pares 

Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, 
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 
a 44. Cor preta 

KANXA 10,00 
 

1.000,00 

111 100 Pares 

Meião lisa composição 58% em poliamida, 28% em algodão, 9% em poliéster 
e 5% em elastodieno. Com elásticos no punho, com calcanhar verdadeiro, 
com elásticos no tornozelo e pé vanizado com algodão. Tamanho adulto de 39 
a 44. Cor branca. 

KANXA 10,00 
 

1.000,00 

113 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho p, adulto, cor laranja e preto. Com números 
estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de largura. Com 
a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20 
cm de largura por 13,522 cm de altura 

TRB 13,00 
 

1.300,00 

114 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho m, adulto, cor azul e verde. Com números 
estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de largura. Com 
a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20 
cm de largura por 13,522 cm de altura 

TRB 13,00 
 

1.300,00 

115 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho g, adulto, cor vermelho e amarelo. Com 
números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de 
largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no 
tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura. 

TRB 13,00 
 

1.300,00 

116 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho p, infantil, cor verde e preto. Com números 
estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de largura. Com 
a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20 
cm de  largura por 13,522 cm de altura 

TRB 13,00 
 

1.300,00 

117 100 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho m, infantil, cor amarelo e vermelho. Com 
números estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de 
largura. Com a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no 
tamanho de 20 cm de largura por 13,522 cm de altura 

TRB 13,00 
 

1.300,00 

118 10 Unidade 
Coletes, 100% poliéster, dupla face, tamanho g, infantil, cor azul e laranja. Com números 
estampados nas costas em uma cor e tamanho de 23 cm de altura por 8 cm de largura. Com 
a logo da secretaria municipal de esporte estampada na frente em 1 cor no tamanho de 20 
cm de largura por 13,522 cm de altura 

TRB 13,00 
 

130,00 

119 150 Unidade Cone médio. Medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto 
de pvc, na cor laranja. ZL 2,60 

 

390,00 

122 8 Unidade Seta de indicação de posse de bola de basquetebol; dimensões: 20x10cm. Em 
acrílico adesivado em vermelho CRIAR MIX 59,00 

 

472,00 

123 25 Unidade 

Apito fabricado 100% em abs de alto impacto, com encaixe para os dedos indicador e 
médio, tornando a ação do utilizador mais fácil e rápida. Apito oficial possui um desenho 
patenteado de 3 câmaras e sem partes removíveis, também não possui esfera, evitando a 
quebra ou congelamento do som, garantindo o funcionamento perfeito do apito. Mantém 
um som penetrante e consistente. Indicado para: árbitros, treinadores, professores e outros 
profissionais. Potência sonora: 115db 

GOLD 8,00 
 

200,00 

124 2 Unidade 

Placa substituição futebol ledum único lado (frente e verso) libateria, leve e sem fio, de 
alto brilho, cor da exposição: vermelho e verde, tamanho: 555 
milímetros x 265 milímetros, tamanho da embalagem 85 centímetros x 42 centímetros x 
7cm, altura digital 8", alimentação li-bateria e possa ser  carregada, lado (frente e verso), 
incluindo um controlador integrado de 4 botões de fácil operação e a cor vermelha para 
sair jogador, cor verde para entrar jogador 

TECNODIS 918,00 
 

1.836,00 

126 8 Unidade Bandeira quadriculada para arbitragem de futebol tecido de nylon impermeável empregado 
para a confecção da bandeira, 40 cm x 40 cm, laranja e amarelo HYPER 27,00 

 

216,00 

128 5 Unidade Prancheta magnética de basquete; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de KIEF 63,00 
 

315,00 
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largura; 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores numerados vermelhos; 1 
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

129 5 Unidade 

Prancheta magnética de futsal; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 5 jogadores numerados azuis e 5 jogadores numerados vermelhos; 1 
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

KIEF 63,00 
 

315,00 

130 5 Unidade 

Prancheta magnética de handebol; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 7 jogadores numerados azuis e 7 jogadores numerados vermelhos; 1 
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

KIEF 63,00 
 

315,00 

131 5 Unidade 

Prancheta magnética de voleibol; tamanho de 30 cm de altura e 24 cm de 
largura; 6 jogadores numerados azuis e 6 jogadores numerados vermelhos; 1 
bola magnética branca; 1 canetão (pincel atômico) com apagador e velcro; 
peso: 0,65 kg 

KIEF 63,00 
 

315,00 

132 12 Unidade 

Placar de pontos para tênis de mesa - vôlei - futebol de salão. Marcador 
oficial word class competition utilizado em competições internacionais em 
tênis de mesa. 0 a 35 pontos / 0 a 5 sets. Pino para trava como cavalete. 
Dobrável. Largura: 38,8cm, profundidade: 19cm e altura: 20cm. Câmpus 
caxias raquete de tênis de mesa; revestida em borracha; dimensões (a x l x p): 
25,5cm x 15cm x 1cm; peso: 160g 

HYPER 125,00 
 

1.500,00 

134 30 Unidade Fitas oficiais de gr em tafetá, tamanho infantil, com 5 metros de comprimento 
e 4 cm de largura, mescla duas cores, com ilhós. TUIMADER 20,00 

 

600,00 

TOTAL GERAL R$ 167.679,89 
 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 28 de fevereiro 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 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 
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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 



TERÇA-FEIRA 02/03/2021                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2830 PÁG: 49

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 
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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, 01 de março de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Câmara Municipal de Arapongas 

----- Estado do Paraná ----- 

 

194710 - 10
ARAPONGAS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021 

 

  A Câmara Municipal de Arapongas, através da Comissão Permanente de Licitação designada 
pela portaria n°.07/2021, torna público para conhecimento dos interessados que está aberto o prazo para inscrição de 
profissionais formados ou atuantes em comunicação, publicidade ou marketing, para compor a SUBCOMISSÃO 
TÉCNICA para julgamento das propostas técnicas apresentadas em licitação na modalidade Tomada de Preços 
01/2021, que será instaurada pela Câmara Municipal de Arapongas, objetivando a contratação de Empresa 
Especializada para prestação de Serviços por Agência de propaganda e Serviços Publicitários, nos termos da Lei 
Federal n°. 12.232/2010. 

  O dispositivo legal (art. 10 § 1o da Lei 12.232/2010) institui que para a participar da comissão é 
necessário que os membros sejam formados em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma 
dessas áreas. 

   Os interessados deverão comparecer, pessoalmente no setor de Licitações da Câmara 
Municipal, sito à Rua Harpia, n° 389 centros, Arapongas/PR de 08 de março a 12 de março de 2021, das 9:00 às 
11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, com documentos exigidos no edital 001/2021, para 
inscrição. 

  A pasta, contendo o Edital de Chamamento e seus anexos, está à disposição dos interessados 
no sítio oficial: www.cma.araponqas.pr.qov.br, podendo também ser retirada diretamente no Setor de Licitações, no 
endereço acima. Quaisquer esclarecimentos necessários poderão ser obtidos no Setor de Licitações, pelo telefone 
(43) 3303-2106. 

No ensejo, certos de contarmos com a atenção, subscrevo-me cordialmente. 

 

Arapongas, 22 de fevereiro de 2021 

 

 

              JANAINA CAREN PEREZ 

                Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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Câmara Municipal de Arapongas 
----- Estado do Paraná ----- 

                          Licitação – Processo Administrativo n° 08/2021 - Tomada de Preço n.°001/2021 [1] 
 

Rua Harpia nº 389, centro – Arapongas – Pr. CEP. 86700-275 - Fone (43) 3303-2100 
Site: www.cmarapongas.pr.gov.br - E-mail: licitacao@cmarapongas.pr.gov.br 

 

194710 - 10
ARAPONGAS

A V I S O    D E     L I C I T A Ç Ã O 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2021 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 
 
     A Câmara Municipal de Arapongas, através da sua Comissão Permanente, 
designada por força das disposições contidas na Portaria Nº 07/2021, de 06/01/2021, publicada no Diário Oficial, 
vêm através deste ato PUBLICAR o Aviso de Licitação. 
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. 
 
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 horas do dia 15 de abril de 2021. 
    
Obs.: Informo que os interessados a participar desta Licitação, poderão baixar o edital no sítio oficial 
www.cmarapongas.pr.gov.br, no link Licitações, desde já, fica aberto o prazo para o envio das propostas e 
documentação. 
 
Informações Complementares poderão ser adquiridas do através do sítio oficial ou diretamente na Câmara 
Municipal situada na Rua Harpia, 389 – Centro – CEP: 86.700.275 – Arapongas/PR – A/C: Setor de Licitações, 
telefone (43) 3303 21-06. 
 

 
Arapongas, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
                    JANAINA CAREN PEREZ 
             Presidente da comissão Permanente 
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