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ATOS DO PODER EXECUTIVO

ARAPONGAS  
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 

LEI Nº. 4.997, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021 
 
 

Institui, no Calendário de 
Comemorações Oficial do 
Município, o DIA MUNICIPAL DO 
DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDO. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI: 

 
 

Art. 1º - Passa a fazer parte do calendário de Comemorações Oficiais do 
Município o Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos, também conhecido como o “Dia 
Verde”, a ser celebrado, anualmente, em 27 de setembro. 

 

Art. 2º - O decurso do mês do Dia Municipal do Doador de Órgãos e Tecidos será 
intensificado com campanhas educativas de informação e incentivo à doação voluntária de 
órgãos e tecidos. 

 

Art. 3º - As campanhas de conscientização da população para doação de órgãos 
e tecidos serão desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com outros 
órgãos do Poder Executivo, podendo também contar com a colaboração de instituições 
públicas da esfera estadual e federal e de entidades não- governamentais. 

 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Arapongas, 24 de setembro de 2021. 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 

ROBERTO DIAS SIENA 
Secretário Municipal de Administração 
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 
 

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

ERRATA 
 

PORTARIA Nº 319/21, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 
 
 
 

Onde se lê: 
 

Matrícula Nome Classe Unidade 
1197881/1 Kelly Rodrigues Araújo C Escola Municipal Profª Antonica G. Franciosi 

 
 
 

Leia-se: 
  
 

Matrícula Nome Classe Unidade 
1197881/1 Kelly Rodrigues Araújo C Escola Municipal José Bernardo dos Santos 

 

 

Arapongas, 23 de setembro de 2021. 
 
 
 

 
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Educação 
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 
 

Página 1 de 1 
 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

ERRATA 
 

         PORTARIA nº 341/2021, de 15 de setembro de 2020. 
 
 
 

 Onde se lê: 
 

Processo nº Matrícula Nome Cargo Licença 
Maternidade 

Prorrogação Lotação 

23072, de 
26/08/21 

1197864/1 Caroline Borguete Christofoli Professor 19.07.21 a 
10.08.21 

11.08.21 a 
09.10.22 

EDUCAÇÃO 

 
 

 
Leia-se: 

 
        

Processo nº Matrícula Nome Cargo Licença 
Maternidade 

Prorrogação Lotação 

23072, de 
26/08/21 

1197864/1 Caroline Borguete Christofoli Professor 19.07.21 a 
10.08.21 

11.08.21 a 
09.10.21 

EDUCAÇÃO 

      

 

 
 

Arapongas, 22 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

                                                        ROBERTO DIAS SIENA  
                                                   Secretário Municipal de Administração 
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ARAPONGAS  
 

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁÁ 

 
 

 
 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
 

 
 

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia 30 de 
setembro de 2021, quarta-feira, às 09h15min na sede da Câmara Municipal de 
Arapongas, sita à Rua Harpia, 389 – centro, para a Demonstração das 
Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde, relativo ao 2º Quadrimestre 
de 2021 da Secretaria Municipal da Saúde, nos termos da Lei Complementar 
nº 141, de 13 de janeiro de 2012. 

 
 

Arapongas, 27 de setembro de 2021. 
 
 
 
 

MOACIR PALUDETTO JUNIOR 
Secretário Municipal da Saúde 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2021 – Processo Adm. Nº 002/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE 
IMPRESSÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, COM GARANTIA DE QUALIDADE E POR DEMANDA, 
PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, 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. 123/2021, assinada em 24 de março de 2021 - AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 7.206.864/0001-74. 
Item Qtd Und Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

55 5.000 Unidade Adesivo - formato 24x10cm, papel adesivo, 190 gramas, 4x0 cores.  Tiragem mínima: 500 
(quinhentos). 0,28 

 

1.400,00 

 
Ata de Registro de preços n. 124/2021, assinada em 24 de março de 2021 - ARTES GRÁFICAS GUIZILINE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 76.803.121/0001-33. 

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

01 135 Unidade Faixa - criação e impressão de faixa tamanho de 0,75x3m, em lona leitosa, 02 bastões de 
madeira nas laterais. Tiragem mínima: 02 (duas). 39,90 

 

5.386,50 

02 56 Unidade Faixa - criação e impressão de faixa tamanho de 5,00X0,70m, em lona 460g, bastão de 
madeira nas laterais e no meio reforço com duas madeiras. Tiragem mínima: 05 (cinco). 79,90 

 

4.474,40 

03 3.200 Unidade Cartão de visita - formato 9x5, 5cm, papel cartão 300 gramas, 4/4 cores, acabamento 
refilado. Tiragem mínima: 200 (duzentos). 0,15 

 

480,00 

05 205 Unidade 
Cartaz 01 - formato 46x64cm, papel couchê brilho 150 gramas, 4/0 cores, acabamento 
refilado com duas dobras e fita dupla face no verso nas quatro extremidades. 
Tiragem mínima: 05 (cinco). 

6,99 
 

1.432,95 

06 3.100 Unidade 
Cartaz 02 - formato 30x42cm, papel couchê brilho 150 gramas, 4/0 cores, acabamento 
refilado com duas dobras e fita dupla face no verso nas quatro extremidades. 
Tiragem mínima: 70 (setenta). 

0,45 
 

1.395,00 

07 5.200 Unidade 
Cartaz 03 - formato 40x60cm, papel couchê brilho 150 gramas, 4/0 cores, acabamento 
refilado com duas dobras e fita dupla face no verso nas quatro extremidades. Tiragem 
mínima: 50 (cinquenta). 

1,00 
 

5.200,00 

08 5.500 Unidade Convite - formato 15x21cm, papel couchê fosco 250 gramas, 4/4 cores, acabamento 
refilado. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,16 

 

880,00 

09 4.000 Unidade Envelope Convite Timbrado - formato 17x22cm, papel offset 120 gramas, 4/0 cores, 
acabamento: colagem manual, corte/vinco e refile. Tiragem mínima: 500 (mil). 0,25 

 

1.000,00 

10 8.600 Unidade Envelope Carta Timbrado - formato 11,4x22,9cm fechado, papel offset 90 gramas, 4/0 
cores, acabamento: colado. Tiragem mínima: 100 (cem). 0,25 

 

2.150,00 

11 4.200 Unidade Envelope Individual - formato 26x36cm, papel offset 90 gramas, 2/0 cores, acabamento: 
colagem manual, corte/vinco e refile. Tiragem mínima: 200 (duzentos). 0,20 

 

840,00 

12 11.000 Unidade Envelope Ofício Timbrado - formato 26x36cm, papel offset 90 gramas, 4/0 cores, 
acabamento: colagem manual, corte/vinco e refile. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,12 

 

1.320,00 

13 1.500 Unidade Envelope para Certificados - formato 25x33cm, papel offset 75 gramas, 4/0 cores, 
acabamento: colagem manual, corte/vinco e refile. Tiragem mínima: 100 (cem). 0,49 

 

735,00 

14 20.500 Unidade Envelope Timbrado - formato 16x24cm, papel envelope saco amarelo 90g, 4/0 cores, 
acabamento: colagem manual, corte/vinco e refile. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,20 

 

4.100,00 

16 10.000 Unidade Filipeta - formato 21x29,7cm, papel couchet fosco 210 gramas, 4/4 cores, 02 lâminas 
dobradas e grampeada ao meio. Tiragem mínima: 5.000 (cinco mil). 0,15 

 

1.500,00 

17 2.000 Unidade Folder 01 - formato fechado 21x10cm, papel couchet fosco 120 gramas, 4/4 cores, 
acabamento: 02 vincos e 02 dobras. Tiragem mínima: 1.000 (mil) 0,15 

 

300,00 

18 20.000 Unidade 
Folder Orientação Postural e/ou Folder Arapongas Saudável - formato fechado 15x21cm, 
papel couchet fosco 180 gramas, 4/4 cores, acabamento: 02 vincos e 02 dobras. Tiragem 
mínima: 1.000 (mil). 

0,10 
 

2.000,00 

19 72.000 Unidade Folder 03 - formato fechado 20x21cm, papel couchet fosco 150 gramas, 4/4 cores, 
acabamento: 02 vincos e 02 dobras. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,04 

 

2.880,00 

23 45.000 Unidade 
Folheto - formato fechado 14x21cm, papel couchet brilho 115 gramas, 4/4 cores, 
acabamento: vinco, refile, dobra e grampeado. Com 16 páginas. Tiragem mínima: 500 
(quinhentos). 

0,37 
 

16.650,00 

24 16.000 Unidade 
Guia - formato 10x27,5cm fechado, capa em papel couchet brilho 170 gramas a 4/4 cores. 
Miolo: em papel LWC 60 gramas impressão a 4/4 cores, escala, acabamento: colado e 
refilado. Com 12 páginas. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 

0,48 
 

7.680,00 

25 6.000 Unidade Ingresso - formato 9x4,5cm, papel couchet fosco 90 gramas, 4/0 cores, acabamento: refile e 
colado, talão blocado, picotado, numerado. Tiragem mínima: 200 (duzentos). 0,14 

 

840,00 

26 10.000 Unidade 
Ingresso 1 - Bloco 50x2 vias no formato 9x5cm, corte inicial, refile final, blocagem, 
grampo, serrilha 1ª via superbond (amarelo, azul, rosa, verde, branca) 75g/m2 com 1x0 
cores, capa Kraft 80g/ m2 Tiragem mínima: 1.000 (mil). 

0,40 
 

4.000,00 

30 16.000 Unidade 
Revista - formato 21x29,7cm, capa impressa em papel Reciclato LD 180 gramas, 4/1 cores, 
miolo impressão em reciclato 90 gramas a 4/1 cores, acabamento: dobrado, refilado e 
colado. Com 42 páginas. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 

3,00 
 

48.000,00 

32 40.000 Unidade Adesivo - formato 16x12cm, vinil impresso, 4/0 cores, refilado com brilho. Tiragem 
mínima: 1.000 (mil). 0,30 

 

12.000,00 

35 340 Unidade Banner 01 - lona vinil, formato 0,80x1,20cm, 4/0 cores. Acabamento: bastão e cordão. 
Tiragem mínima: 03 (três). 19,80 

 

6.732,00 
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36 340 Unidade Banner 02 - lona vinil, formato 0,60x1,60cm, 4/0 cores. Acabamento: ilhós. Tiragem 
mínima: 03 (três). 19,80 

 

6.732,00 

37 45 Unidade Banner 03 - lona vinil, formato 3,10x1,50m, 4/0 cores. Acabamento: ilhós. Tiragem mínima: 
03 (três). 112,00 

 

5.040,00 

38 40 Unidade Banner 04 - lona vinil, formato 2,80x0,90m, 4/0 cores. Acabamento: ilhós. Tiragem mínima: 
02 (duas). 58,20 

 

2.328,00 

47 85 Unidade 
Placas - placas de identificação dos Centros Educacionais/Projetos/Localidades. Formato de 
200x100cm, impressa em vinil adesivo com laminação fosco sobre chapa de poliestireno de 
2mm. Tiragem mínima: 05 (cinco). 

89,50 
 

7.607,50 

53 5.000 Unidade Pastas Individuais - formato 24,5x36,5 cm fechada e 55x36,5cm aberta, folha em triplex 
280g, impressão em 2x0 cores, com duas dobras. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,85 

 

4.250,00 

54 20.000 Unidade Capas de Processos - formato 32x21,5cm fechado, papel offset 75 gramas na cor amarela, 
2/0 cores, acabamento: dobrado. Tiragem mínima: 5.000 (cinco mil). 0,09 

 

1.800,00 

64 7.000 Unidade Certificados - formato 21x29,7cm, papel couchê fosco 230 gramas, 4x0 cores. Tiragem 
mínima: 30 (trinta). 0,38 

 

2.660,00 

66 20.000 Unidade Capas de Empenho - formato 33x23cm fechado, capa em papel cartão Supremo amarelo 
250 gramas 2/0 cores, acabamento: dobrado. Tiragem mínima: 3.000 (três mil). 0,30 

 

6.000,00 

67 120.000 Unidade Panfleto - formato 15x21cm, uma lâmina em couchê fosco 115g/m2, impressão 4x0 cores. 
Tiragem mínima: 1.000 (hum mil). 0,05 

 

6.000,00 

68 30.000 Unidade Panfleto - formato 15x21cm, uma lâmina em couchê 150g/m2, impressão 4x4 cores. 
Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,10 

 

3.000,00 

75 2.000 Bloco 
Bloco "Mini multa"- bloco com 30 folhas, capa em papel couchet 170 gramas, 4x4 cores, 
formato 10x15cm fechado, trinta folhas internas em sulfite 75 gramas em 4x0 cores com 
grampo e picote colado. Tiragem mínima: 500 blocos (quinhentos). 

0,74 
 

1.480,00 

76 70 Bloco 

Bloco "Liberação de corpos - Plandefun"- bloco com 150 folhas (50 Jogos), formato 
21x31cm - guilhotina, corte inicial, guilhotina - refile final, blocagem, grampo, serrilha - 
corte: 1ª via: Via autocopiativa - CB - branco 50g/m com 1/0 cor; 3ª via: Via autocopiativa - 
CB - verde 50g/m com 1/0 cor, capa em Ag 90g/m com 0/0 cor. Tiragem mínima: 20 blocos 
(vinte). 

12,50 
 

875,00 

77 31.000 Unidade Adesivo - formato 10x10cm, vinil brilho com corte de faca especial, 4/0 cores. Tiragem 
mínima: 100 (cem). 0,20 

 

6.200,00 

81 20.000 Unidade Panfleto - formato 15x10cm, impressão em 4x4 frente e verso, papel couchet 150 gramas. 
Tiragem mínima: 100 (cem). 0,09 

 

1.800,00 

83 15.000 Unidade Panfleto - formato 21x10cm fechado, impressão em 4x4 frente e verso, papel couchet 120 
gramas, acabamento com duas dobras. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,13 

 

1.950,00 

87 5.000 Unidade Convite 2 - formato 25x33cm, papel couchet brilho 250 gramas, 4x4 cores, acabamento 02 
vincos. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,45 

 

2.250,00 

88 50.000 Unidade Flyer - formato 28,6x39,5cm, papel couchet brilho 150 gramas, 4x4 cores, acabamento 02 
vincos. Tiragem mínima: 5.000 (cinco mil). 0,12 

 

6.000,00 

89 3.600 Unidade 
Cartaz 04 - formato 29,7x42cm (A3), papel couchet brilho 170 gramas, 4/0 cores, 
acabamento refilado e fita dupla face no verso nas quatro extremidades. Tiragem mínima: 
50 (cinquenta). 

1,00 
 

3.600,00 

90 2.000 Bloco 
Bloco de Agendamento de Consulta - RAPS - blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 100 (cem) 
blocos. 

1,85 
 

3.700,00 

93 2.100 Bloco 
Bloco de Atendimento Médico Ambulatorial (Plantão 18 horas) - blocos com 50 folhas cada 
no formato 29x21cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas 
sequencialmente. Tiragem mínima: 500 (quinhentos) blocos. 

2,00 
 

4.200,00 

94 2.500 Bloco 

Bloco de Atestado - blocos com 50 jogos carbonadas cada em duas vias (1º folha na cor 
branca - impresso em preto, vermelho e verde - e 2º folha na cor azul - impresso em preto, 
vermelho e verde) no formato 21x14,5cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cor 
(azul/preto), folhas numeradas sequencialmente e timbradas em alto relevo.  
Tiragem mínima: 1.000 (Hum mil) blocos. 

2,50 
 

6.250,00 

100 1.800 Bloco Bloco de Guia Encaminhamento - blocos com 50 folhas no formato 15x21cm, papel sulfite 
branco 70 gramas, 1/1 cores (azul). Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 0,95 

 

1.710,00 

102 3.000 Bloco 

Bloco de Laudos para Solicitação/ Autorização de Procedimento Ambulatorial - blocos com 
50 jogos em duas vias autocopiativas cada no formato 29x21cm (1º folha na cor branca - 
impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em preto), papel sulfite branco 56 
gramas, 1/0 cores (azul/preto), folhas numeradas sequencialmente. Tiragem mínima: 200 
(duzentos) blocos. 

5,20 
 

15.600,00 

104 3.000 Bloco 

Bloco de Receituário de Controle Especial- blocos com 50 jogos Carbonados no formato 
21x14,5cm, papel sulfite 56 gramas, 1/0 cores (azul/preto), (1º folha na cor branca - 
impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em preto). Tiragem mínima: 200 
(duzentos) blocos. 

2,00 
 

6.000,00 

105 1.900 Bloco 
Bloco de Referência e Contra Referência - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel branco sulfite 56 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas sequencialmente. 
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

1,78 
 

3.382,00 

114 1.000 Bloco Bloco de Controle de Hipertensão - blocos com 50 folhas cada no formato 14x09cm, 
cartolina branca 240 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 100 (cem) blocos. 1,75 

 

1.750,00 

117 2.500 Bloco 
Bloco de FGA - Ficha Geral de Atendimento - blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branca 70 gramas, 1/0 cores (azul), impresso frente e verso. 
Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 

2,00 
 

5.000,00 

122 1.600 Bloco 

Bloco de Solicitação de Exame Complementar - blocos com 50 jogos cada, carbonado no 
formato 14,5x21cm (1º folha na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor azul - 
impresso em preto), papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul/preto). Tiragem 
mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

2,45 
 

3.920,00 

132 200 Bloco 
Bloco de Evolução de Pré Natal - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul), impresso frente e verso. Tiragem mínima: 
20 (vinte) blocos. 

3,00 
 

600,00 
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149 2.000 Bloco Ficha de Visita Domiciliar - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 200 (duzentos) blocos. 1,75 

 

3.500,00 

159 4 Bloco 

Auto de Infração (3 vias) - blocos com 210 folhas carbonadas cada em três vias (1º folha na 
cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor amarela - impresso em azul - 3º folha na 
cor verde - impresso em azul) no formato 20x25cm, papel sulfite 56 gramas, 1/0 cores 
(azul). Tiragem mínima: 02 (dois) blocos. 

63,50 
 

254,00 

168 15.000 Bloco 
Bloco de Receituário Simples - blocos com 50 folhas cada no formato 21x14,5cm, papel 
sulfite na cor branca 56 gramas, 1/0 cores (azul).  Tiragem mínima: 250 (duzentos e 
cinquenta) blocos. Quantidade: 8.856 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis) blocos. 

0,54 
 

8.100,00 

170 10.000 Unidade Folder formato 30x42 cm, papel couchê 180gr, 4/4 cores, acabamento 01 e 01 dobra, 
impressão frente e verso, incluindo criação desenvolvimento e arte. 0,23 

 

2.300,00 

173 10.000 Unidade Flyer 20x20 couchê 120g sem verniz 4x4 c/ faca especial. 0,17 
 

1.700,00 
174 8.000 Unidade Adesivo vinil impresso 4x0 20x20 c/ faca especial. 0,94 

 

7.520,00 
 
Ata de Registro de preços n. 125/2021, assinada em 24 de março de 2021 - CTDESIGN – COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 01.447.540/0001-80. 

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

28 7 Unidade 
Totem - formato 2,5x1,5m, altura do pé 40cm, em metalon com adesivo em recorte, 
(instalação elétrica) com luz front light, acabamento 01 face, 4x4 cores. Tiragem mínima: 1 
(hum). 

1.339,82 
 

9.378,74 

29 5 Unidade 

Totem 2 - formato 350x65cm, 4x4 cores, confeccionado em três faces proporcionais. Deve 
ser confeccionada em chapa ACM 2mm na parte inferior e acrílico branco leitoso com 
iluminação interna na parte superior. Estrutura interna com tubos de ferro medindo 50 mm x 
50 mm haste em tubo redondo de 4 polegadas com tratamento anticorrosivo, ou seja, com 
fosfatizante e cromado de zinco.. 

3.462,99 
 

17.314,95 

166 110 Unidade Letreiro tipo testeira - 4/0 cores, confeccionada em ACM, alumínio composto, com letras em 
acrílico em alto relevo com iluminação interna. Medidas aproximadas por letra 50x40cm. 100,00 

 

11.000,00 

172 50 Unidade Placas - placas de identificação-formato 40x50, impressa em vinil adesivo com laminação 
fosco sobre chapa de poliestireno de 2mm. 19,19 

 

959,50 

 
Ata de Registro de preços n. 126/2021, assinada em 24 de março de 2021 - E VISUAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 24.020.509/0001-64. 

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

34 5.000 Unidade Adesivo - formato 3x3cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com brilho. 
Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,03 

 

150,00 

39 12 Unidade Banner 05 - lona 460g, formato 2,50x2,50m, 4/0 cores. Acabamento: bastão e cordão com ilhós. 
Tiragem mínima: 02 (dois). 160,00 

 

1.920,00 

40 10 Unidade Lona - lona 460g, formato 4,00x2,00m, 4/0 cores. Acabamento: bainha com ilhós. Tiragem 
mínima: 02 (dois). 195,00 

 

1.950,00 

41 8 Unidade Lona - lona 460g com trama de 500, formato 980x200cm, impressão digital. Acabamento: 
bainha com ilhós. Tiragem mínima: 02 (dois). 548,80 

 

4.390,40 

42 36 Unidade Lona - lona 460g com trama de 500, formato 171x171cm, impressão digital. Acabamento: 
bainha com ilhós. Tiragem mínima: 02 (dois). 80,00 

 

2.880,00 

45 20 Unidade 
Placas de atendimento preferencial -- placas no material OS (Polipropileno de alta resistência), 
na cor branca e escritos na cor preta, medindo 30x15cm, espessura 1mm, com fita dupla face. 
Tiragem mínima: 03 (Três). 

2,70 
 

54,00 

46 40 Unidade 
Placas - placas de identificação dos setores -  placas no material OS (Polipropileno de alta 
resistência), na cor branca e escritos na cor preta, medindo 25x10cm, espessura 1mm, com fita 
dupla face. Tiragem mínima: 03 (Três). 

2,65 
 

106,00 

86 65 Unidade Instalação de Outdoor - período de 15 (quinze) dias em locais de grande fluxo de pessoas, 
tamanho da lona a ser colocada: 9x3 metros. 765,00 

 

49.725,00 

162 10 Unidade Adesivo de parede - formato 100x60cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com 
brilho. Tiragem mínima: 01 (um). 16,41 

 

164,10 

165 35 Unidade Letreiro tipo testeira - 4/0 cores, confeccionada em ACM, alumínio composto, com letras em 
acrílico em alto relevo com iluminação interna. Medidas aproximadas por letra 100x80cm. 440,00 

 

15.400,00 

 
Ata de Registro de preços n. 127/2021, assinada em 24 de março de 2021 - EDERSON FERREIRA 04882889919., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 39.573.844/0001-67. 

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

48 15 Unidade 
Placas - placas de identificação. Formato de 200x100cm, impressa em lona resistente com 
impressão digital e pintura em verniz esticado em placa de metalon galvanizado, estrutura 
metálica. Tiragem mínima: 01 (hum). 

195,00 
 

2.925,00 

56 145 Unidade Placas - placas informativas e educativas, formato 40x50cm, impressa em vinil adesivo com 
laminação fosco sobre chapa de poliestireno de 3mm, 4x0 cores. Tiragem mínima: 02 (duas). 

14,00 
 

2.030,00 

60 100 Unidade Placas - placas informativas e educativas, formato 1,00x0,80m, em metalon com lona e com 
estrutura metálica, 4x0 cores. Tiragem mínima: 02 (duas). 

81,00 
 

8.100,00 

62 3.000 Unidade Etiqueta - Etiqueta Adesiva, formato 8cm (comprimento) x 2cm (altura), impressão 4x0 cores, 
acabamento meio corte com cantos arredondados.  Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 

0,07 
 

210,00 

78 2.100 Unidade Adesivo - formato 8x8cm, vinil brilho com corte de faca especial, 4/0 cores. Tiragem mínima: 
100 (cem). 

0,16 
 

336,00 

79 4.000 Unidade Adesivo - formato 10x8cm, vinil brilho com corte de faca especial, 4/0 cores. Tiragem mínima: 
100 (cem). 

0,20 
 

800,00 

85 31.000 Unidade Imãs de Geladeira - formato aproximado 5x6cm, com corte especial, papel fotográfico, impressão em 
4x0 cores, com manta magnética total no verso. Tiragem mínima: 1000 (hum mil). 0,11 

 

3.410,00 

160 10 Unidade Adesivo de parede - formato 120x80cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com 
brilho. Tiragem mínima: 01 (um). 

21,00 
 

210,00 
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161 10 Unidade Adesivo de parede - formato 100x80cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com 
brilho. Tiragem mínima: 01 (um). 

18,00 
 

180,00 

163 10 Unidade Adesivo de parede - formato 80x60cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com 
brilho. Tiragem mínima: 01 (um). 

14,40 
 

144,00 

 
Ata de Registro de preços n. 128/2021, assinada em 24 de março de 2021 - F. RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 09.168.383/0001-86. 

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

61 150 Unidade 
Placas de porta, formato 20x10, 4x0 cores, confeccionada em PVC, cantos arredondados, com 
aplicação em adesivo vinil com impressão digital de 1.400dpi, com proteção UV e cantos 
arredondados. Fixação com fita adesiva dupla face de alta qualidade. 

5,56 
 

834,00 

63 3.000 Unidade Etiqueta para Protocolo Geral - Etiqueta Adesiva, formato 10x15cm, impressão 4x0 cores, 
acabamento meio corte. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,17 

 

510,00 

91 40 Bloco Bloco de Atestado de Vacinação - blocos com 50 folhas cada no formato 21x14,5cm, papel 
sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 5,73 

 

229,20 

108 15 Bloco 
Bloco de Laudo Médico para Solicitação de Procedimento de Alto Custo - HCV Quantitativo - 
blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores 
(azul). Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

9,88 
 

148,20 

109 15 Bloco 
Bloco de Laudo Médico para Solicitação de Procedimento de Alto Custo - HCV Genotipagem - 
blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores 
(azul). Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

9,88 
 

148,20 

120 60 Bloco 
Bloco de Ficha B - Criança - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na 
cor branco 70 gramas, 1/0 cores (azul), impressão frente e verso. Tiragem mínima: 10 (dez) 
blocos. 

6,19 
 

371,40 

135 20 Bloco 
Bloco de Formulário de Parceria entre CAPS AD e o familiar - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29 x 21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 5 
(cinco) blocos. 

9,59 
 

191,80 

136 20 Bloco 
Bloco de Formulário de Parceria entre CAPS II e o familiar - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 5 
(cinco) blocos. 

9,59 
 

191,80 

143 15 Bloco 
Bloco de Laudo para Solicitação de Biópsia Hepática em Portadores Crônicos de Hepatites 
Virais - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 
1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

7,89 
 

118,35 

154 60 Bloco Bloco de Resumo Diário das Atividades de Campo - blocos com 50 folhas cada no formato 2 
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 7,76 

 

465,60 

157 60 Bloco Bloco de Solicitação de Medicamentos - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 7,92 

 

475,20 

169 30 Bloco Blocos para registro de ocorrência em 100 folhas, papel sulfite, 01 cor de impressão, tamanho 
20x30cm. 9,28 

 

278,40 

 
Ata de Registro de preços n. 129/2021, assinada em 24 de março de 2021 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 13.919.051/0001-63. 

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

21 5.000 Unidade Folder Exercícios de alongamento - formato A4, papel couchê 150 gramas, 4/4 cores, impressão 
frente e verso. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,21 

 

1.050,00 

43 40 Bloco Blocos - com cem folhas cada, formato 20x30cm, impressão 4x4 cores, offset 75g, corte inicial, 
refilete final. Tiragem mínima: 10 (dez). 15,00 

 

600,00 

50 2.000 Unidade 
Pastas Apresentação de Condutor   - formato 31x44 cm aberta, folha em cartolina na cor azul 
240g, impressão em 1x0 cores, corte especial, vincada no meio. Tiragem mínima: 500 
(quinhentos). 

0,60 
 

1.200,00 

51 2.000 Unidade Pastas Defesa Prévia -  formato 31x44 cm aberta, folha em cartolina na cor azul 240g, impressão 
em 1x0 cores, corte especial, vincada no meio. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,57 

 

1.140,00 

70 2.250 Unidade 
Caderno personalizado - tamanho 27,5x20cm, capa dura revestida em papel 150g, 4x0 cores, com 
laminação BOPP frente, verniz localizado frente. Miolo impresso em offset 90g a 4/4 cores, 
acabamento: espiral. Com 96 páginas. Tiragem mínima: 100 (cem). 

9,90 
 

22.275,00 

71 1.000 Bloco Bloco "Registro de Ocorrências” - bloco com 100 folhas, papel sulfite 75 gramas, tamanho 
30x21cm, 1x0 cores. Tiragem mínima: 10 blocos (dez). 4,50 

 

4.500,00 

72 100 Unidade 
Bloco "Formulário de Requerimento de Credencial para idoso" - bloco com 100 folhas para 
"Formulário de Requerimento de Credencial para idoso", papel sulfite 75 gramas, tamanho 
30x21cm, 1x0 cores. Tiragem mínima: 5 blocos. 

6,00 
 

600,00 

73 1.000 Bloco 
Bloco "Multa de Trânsito"- bloco com 50 folhas, capa em papel couchet 170 gramas, 4x4 cores, 
formato 15x21cm, folhas internas em sulfite carbonado 75 gramas em 1x0 cores com grampo e 
picote colado. Tiragem mínima: 500 blocos (quinhentos). 

2,65 
 

2.650,00 

74 100 Bloco Bloco "Requerimento Geral” - bloco com 100 folhas para, papel sulfite 75 gramas, tamanho 
30x21cm, 1x0 cores. Tiragem mínima: 10 blocos (dez). 5,40 

 

540,00 

80 21.000 Unidade Panfleto - formato 20x21cm, 02 vincos, 02 dobras, impressão em 4x4 frente e verso, papel 
couchet 150 gramas. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,29 

 

6.090,00 

84 15.000 Unidade Panfleto - formato 21x10cm fechado, impressão em 4x4 frente e verso, papel couchet 120 gramas, 
acabamento com três dobras. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,22 

 

3.300,00 

97 200 Bloco 

Bloco de Comunicação de Resultados Médicos - Perícia - blocos com 50 folhas carbonadas cada 
em duas vias (1º folha na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em 
preto) no formato 15x19cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul/preto), folhas 
numeradas sequencialmente.  Tiragem mínima: 20 (vinte) blocos. 

4,50 
 

900,00 

98 160 Bloco Bloco de Ficha B - Diabetes - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso. Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 3,50 

 

560,00 

99 100 Bloco Bloco de Ficha B - Hipertenso - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso. Tiragem mínima: 20 (vinte) blocos. 3,75 

 

375,00 
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101 200 Bloco 
Bloco de Guia Encaminhamento - UPA e 18H - blocos com 50 jogos no formato 21x14,5cm, 
papel sulfite branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso. Tiragem mínima: 100 
(cem) blocos. 

1,89 
 

378,00 

106 100 Bloco 
Bloco de Solicitação Autorização Tratamento fora Domicílio - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores (azul), impressão frente e verso, 
folhas numeradas sequencialmente.  Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

3,99 
 

399,00 

107 60 Bloco 
Bloco de Termo de Responsabilidade de Tratamento- CAPS - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores (azul), impressão frente e verso.  
Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

4,44 
 

266,40 

110 50 Bloco 
Bloco de Boletim de Campo e de Laboratório do Levantamento Rápido de Índices - LIRAa - 
blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 70 gramas, 1/0 cores (azul). 
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

4,44 
 

222,00 

111 50 Bloco 
Bloco de Boletim de Produção Ambulatorial / BPA (Consolidado) - blocos com 50 folhas cada no 
formato 29x21cm, papel branco sulfite 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 15 (quinze) 
blocos. 

4,44 
 

222,00 

113 140 Bloco 
Bloco de Ficha Clínica Odontológica - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
branco sulfite 70 gramas, 1/1 cores (azul) impresso frente e verso. Tiragem mínima: 30 (trinta) 
blocos. 

3,85 
 

539,00 

115 300 Bloco Bloco de Declaração de Comparecimento - blocos com 50 folhas cada no formato 21x14,5cm, 
papel sulfite na cor branca 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 1,65 

 

495,00 

118 1.000 Bloco 
Bloco de continuação de FGA -  blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na 
cor branca 70 gramas, 1/0 cores (azul), impresso frente e verso. Tiragem mínima: 60 (sessenta) 
blocos. 

2,20 
 

2.200,00 

119 80 Bloco Bloco de Licença Sanitária - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na cor 
azul 90 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas. Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 6,95 

 

556,00 

121 400 Bloco Bloco de ficha de controle cruzado - blocos com 50 folhas cada no formato 7,5x10,5cm, papel 
cartolina na cor branco 240 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 1,49 

 

596,00 

123 400 Bloco Bloco de Fichas de Visita - blocos com 50 folhas cada no formato 10x15cm, papel cartolina na 
cor amarelo 240 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 2,50 

 

1.000,00 

124 200 Bloco 

Bloco de Autorização de Internação Hospitalar - AIH - blocos com 50 jogos de folhas cada no 
formato 29x21cm, (1º folha na cor branca- impresso em azul e 2º folha na cor azul- impresso em 
preto), papel sulfite 56 gramas na cor branco 56 gramas, 1/0 cor (azul). Tiragem mínima: 20 
(vinte) blocos. 

5,75 
 

1.150,00 

125 6.000 Unidade Carteirinha Bebê Clínica - formato fechado 10x10,5cm, papel couchet fosco 180 gramas, 4/4 
cores, acabamento: 01 vincos e 01 dobras.  Tiragem mínima: 1.000 (mil) carteirinhas. 0,15 

 

900,00 

126 3.000 Unidade Cartão de Consulta CAPS AD II - formato 9,5x15cm, papel cartolina 240 gramas, 4/1 cores, 
acabamento: refilado, impressão frente e verso. Tiragem mínima: 500 (quinhentos) cartões. 0,18 

 

540,00 

127 5.000 Unidade 
Cartão Controle de Aprazamento - Imunização - formato 11x17cm, papel cartolina 180 gramas, 
1/1 cores, acabamento: refilado, impressão frente e verso. Tiragem mínima: 500 (quinhentos) 
cartões. 

0,11 
 

550,00 

128 200 Bloco Bloco de Exame Colposcópico- blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na 
cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 3,49 

 

698,00 

129 200 Bloco Bloco de Faixa Etária - blocos com 50 folhas cada no formato 17x28,5cm, papel sulfite na cor 
branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 2,99 

 

598,00 

130 200 Bloco Bloco de Acompanhamento SIS Pré Natal - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 30 (trinta) blocos. 2,99 

 

598,00 

131 300 Bloco 
Bloco de Cadastro de Gestante Sisprenatal - Web -  blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 30 (trinta) 
blocos. 

2,99 
 

897,00 

133 150 Bloco Bloco de Exame de Gestação - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na 
cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 3,45 

 

517,50 

134 17.000 Unidade Ficha Odontológica - formato 20x15,5cm, papel cartolina amarelo 180 gramas, 1/1 cores, 
acabamento: refilado, impressão frente e verso. Tiragem mínima: 1.000 (mil) fichas. 0,11 

 

1.870,00 

137 500 Bloco Bloco de Guia de Agendamento de Consulta - blocos com 50 folhas cada no formato 13x9cm, 
papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul).  Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 0,79 

 

395,00 

138 300 Bloco Bloco de Guia de Consulta - CISAM - blocos com 50 folhas cada no formato 10x9cm, papel 
sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 0,79 

 

237,00 

139 50 Bloco 
Bloco de Laudo de Teste Rápido para Hepatite C - Anti-HCV - blocos com 50 folhas carbonadas 
cada no formato 29x21cm, (1º folha na cor branca 56 gramas,1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 
10 (dez) blocos. 

7,55 
 

377,50 

140 50 Bloco 
Bloco de Laudo de Teste Rápido para Hepatite HbsAg - blocos com 50 folhas carbonadas cada no 
formato 29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 
(dez) blocos. 

6,89 
 

344,50 

141 50 Bloco 
Bloco de Laudo de Teste Rápido para HIV - blocos com 50 folhas carbonadas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 (dez) 
blocos. 

6,15 
 

307,50 

142 50 Bloco 
Bloco de Laudo de Teste Rápido para Sífilis - blocos com 50 folhas carbonadas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 (dez) 
blocos. 

6,89 
 

344,50 

144 50 Bloco Bloco de Pré Triagem Psicologia - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 5,95 

 

297,50 

146 300 Bloco 
Ficha Individual Odontológica - ESUS - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel 
sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso. Tiragem mínima: 30 
(trinta) blocos. 

3,20 
 

960,00 

150 20 Bloco 
Ficha de Atividade Coletiva - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na 
cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso. Tiragem mínima: 05(cinco) 
blocos. 

8,95 
 

179,00 
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155 60 Bloco 
Bloco de Resumo Semanal de Controle Vetorial - blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul), impressão frente e verso. 
Tiragem mínima: 05 (cinco) blocos. 

7,50 
 

450,00 

164 20.000 Unidade Adesivo para carro - formato 20x12cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com brilho. 
Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,36 

 

7.200,00 

175 2.000 Unidade Livretos 20x15 c/ 8 páginas 4x4 couchê 80g sem verniz acabamento 1 dobra e 2 grampos. 0,51 
 

1.020,00 

176 100 Unidade 

Bloco auto termo - 50 x 3 vias nas medidas 20 x 30 cm; guilhotina - corte inicial, guilhotina - 
refile final, numeração, serrilha; 1ª via em autocopiativo - cb - branco 50g/m² com 1 x 0 cores; 2ª 
via em autocopiativo - cfb - amarelo 50g/m² com 1 x 0 cores; 3ª via em autocopiativo - cf - azul 
50g/m² com 1 x 0 cores; capa em capa ag 90g/m² com 0 x 0 cores. 

15,49 
 

1.549,00 

 
Ata de Registro de preços n. 130/2021, assinada em 24 de março de 2021 - GRÁFICA E EDITORA LUAR EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 36.788.205/0001-20. 

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

04 5.000 Unidade Cartão postal - formato 10,5x15,5cm, em cartão supremo 300 gramas, laminação BOPP 
bilho, 4/1 cores, acabamento refilado. Tiragem mínima: 1000 (mil). 0,05 

 

250,00 

15 1.000 Unidade Filipeta - formato A5 148x210mm, papel couchet fosco 90 gramas, 4/4 cores, acabamento: 
refilado. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,20 

 

200,00 

20 5.000 Unidade Folder Câncer de Boca - formato aberto 25,5x19cm, papel couchê 150 gramas, 4/4 cores, 
acabamento: 02 vincos e 02 dobras. Impressão frente e verso. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,05 

 

250,00 

22 46.000 Unidade Cartilha - formato 15x21cm fechado, capa e miolo impressão em papel couchê fosco 90 
gramas, 4/4 cores, acabamento: grampeado. Com 20 páginas. Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,12 

 

5.520,00 

33 4.500 Unidade Adesivo - formato 9,55x3cm, papel adesivo, 190 gramas, 4/0 cores, refilado com brilho. 
Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,08 

 

360,00 

49 1.850 Unidade Pastas Personalizadas - formato 31x46 cm fechada, folha em triplex 280g, impressão em 4x0 
cores, corte especial tipo orelha. Tiragem mínima: 300 (trezentos). 0,90 

 

1.665,00 

82 20.000 Unidade 
Panfleto Cuidados com ma mamãe e o Bebê e/ou Escovação e/ou carie e/ou Doenças 
Periodontais - formato 15x10cm,impressão em 4x0 frente, papel couchet 150 gramas. 
Tiragem mínima: 1.000 (hum mil). 

0,05 
 

1.000,00 

95 50 Bloco 
Bloco notificação Preliminar - blocos com 50 folhas carbonadas cada em duas vias (1º folha 
na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em preto) no formato 
17x12cm. Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 

5,00 
 

250,00 

96 100 Bloco 

Bloco de Atestado Gestante - blocos com 50 folhas carbonadas cada em duas vias (1º folha 
na cor branca - impresso em azul - e 2º folha na cor azul - impresso em preto) no formato 
21x14,5cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul/preto), folhas numeradas 
sequencialmente.  Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

6,00 
 

600,00 

103 1.790 Bloco 

Bloco de Receituário Azul "B"- blocos com 50 folhas cada no formato 11x20cm, papel azul 
56 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas, notificação com canhoto para destaque. No 
ato da confecção deve ser retirada a autorização da Licença Sanitária. Tiragem mínima: 200 
(duzentos) blocos. 

0,88 
 

1.575,20 

 
Ata de Registro de preços n. 131/2021, assinada em 24 de março de 2021 - J7S SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.962.127/0001-56. 
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

59 70 Unidade 
Réguas Adesivas - 1,5m Adesivo de Parede Régua de Crescimento, adesivo em vinil de 
alta qualidade, colorido, com desenhos de animais. Medidas aproximadas A. 150cm L. 
40cm. 

17,43 
 

1.220,10 

 
Ata de Registro de preços n. 132/2021, assinada em 24 de março de 2021 - MARCELO SIMONI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
04.664.811/0001-48. 
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

31 1.500 Unidade 
Revista PROERD - formato 21x29,7cm, capa impressa em papel Reciclato LD 180 gramas, 
4/1 cores, miolo impressão em reciclato 90 gramas a 1/1 cores, acabamento: dobrado, 
refilado e grampeado. Com 64 páginas. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 

4,19 
 

6.285,00 

57 50 Unidade 
Placas de Identificação - formato 50x40cm, 4/4 cores, confeccionada em chapa de aço bitola 
18, galvanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi 
com protetor UV. Fixação na parede através de parafusos e buchas. 

44,80 
 

2.240,00 

58 5 Unidade 
Placas Rua -  formato 77x150cm, 4/4 cores, confeccionada em chapa de aço bitola 18, 
galavanizada a fogo, com aplicação de adesivo vinil com impressão digital com 1.440dpi 
com proetor UV. Fixada ao solo por meio de barra de aço, com medida aparente de 120 cm. 

318,00 
 

1.590,00 

 
Ata de Registro de preços n. 133/2021, assinada em 24 de março de 2021 - NORTE INDUSTRIA GRÁFICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 18.486.182/0001-18. 

Item Qtd Und Descrição Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

92 1.500 Bloco 
Bloco de Atendimento Médico Ambulatorial (Plantão UPA) - blocos com 50 folhas cada no formato 
29x21cm, papel sulfite branco 56 gramas, 1/0 cores (azul), folhas numeradas sequencialmente. 
Tiragem mínima: 300 (trezentos) blocos. 

1,83 
 

2.745,00 

147 500 Bloco Ficha de cadastro domiciliar - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na cor 
branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 2,10 

 

1.050,00 

148 560 Bloco Ficha de Atendimento Individual - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na cor 
branco 70 gramas, 1/1 cores (azul) impressão frente e verso. Tiragem mínima: 50 (cinquenta) blocos. 2,10 

 

1.176,00 

153 600 Bloco 
Bloco de Requisição de Mamografia - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na 
cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul), impressão frente e verso. Tiragem mínima: 50 (cinquenta) 
blocos. 

2,60 
 

1.560,00 

156 600 Bloco 
Bloco de Resumo Diário de Serviço Antivetorial- blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, 
papel sulfite na cor branco 70 gramas, 1/1 cores (azul), impressão frente e verso. Tiragem mínima: 100 
(cem) blocos. 

2,40 
 

1.440,00 
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Ata de Registro de preços n. 134/2021, assinada em 24 de março de 2021 - O & P COMUNICAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 32.566.370/0001-87. 

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

158 3.000 Unidade Marcador de página - personalizado, folha em triplex 280g, formato 17x5,5 cm, em verniz, 4/4 cores. 
Tiragem mínima: 1.000 (mil). 0,25 

 

750,00 

171 200 Unidade Placas - placas de identificação-formato 20x25, impressa em vinil adesivo com laminação fosco sobre 
chapa de poliestireno de 2mm. 4,90 

 

980,00 

 
Ata de Registro de preços n. 135/2021, assinada em 24 de março de 2021 - POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 14.292.313/0001-75. 

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

44 20 Bloco 
Blocos 2 - com cinquenta folhas cada, formato 11x16cm, impressão 4x0 cores, sulfite 120g, picote, 
enumerado 0001 a 0050, primeira folha em branco e segunda folha em Kraft. Tiragem mínima: 02 
(dois). 

16,85 
 

337,00 

52 500 Unidade Pastas Defesa JARI - formato 31x44 cm aberta, folha em cartolina na cor verde 240g, impressão em 
1x0 cores, corte especial, vincada no meio. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 0,74 

 

370,00 

69 2.500 Unidade 
Pasta - com bolsa interna, formato aberto 400x440mm > formato fechado 230x320mm, uma lâmina em 
couchê fosco 350g/m2, impressão 4x0 cores, laminação fosca total frente, corte/vinco, aplicação de 
dupla face e colagem. Tiragem mínima: 500 (quinhentos). 

1,14 
 

2.850,00 

 
Ata de Registro de preços n. 136/2021, assinada em 24 de março de 2021 - RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 27.232.288/0001-86. 

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

27 4.000 Unidade 
Livreto - formato A5 148x210mm, capa em papel cartão Supremo 250 gramas, 4/0 cores, miolo papel 
couchet fosco 90 gramas a 4/4 cores, acabamento: espiral wire-o. Com 32 páginas. 
Tiragem mínima: 1.000 (mil). 

2,61 
 

10.440,00 

65 3.000 Unidade Certificados - formato 25x33cm, papel couchet brilho 250 gramas, 4x4 cores, acabamento: verniz base 
água. Tiragem mínima: 30 (trinta). 0,92 

 

2.760,00 

 
Ata de Registro de preços n. 137/2021, assinada em 24 de março de 2021 - SPEEDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 23.341.349/0001-92. 

Item Quant. Unid. Descrição Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

167 5.000 Unidade 
Portfólio - formato aberto 64x34,5cm, impressão 4x4 cores envernizado, papel couchê 250g, capa 
22x34cm, contra capa (aberta) 41,5x34 - 22x34cm (fechada), 10 folhas internas em papel couchê 200g 
fosco laminado, recorte em abas, sendo a primeira folha com recorte ao centro (9,5x7,0cm). 

5,93 
 

29.650,00 

 
Ata de Registro de preços n. 138/2021, assinada em 24 de março de 2021 - W&A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 13.608.696/0001-85. 

Item Qtd Und Descrição Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

112 460 Bloco 
Bloco de Programa de Controle de Febre Amarela e Dengue - PCFAD Resumo de Reconhecimento - 
blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel branco sulfite 56 gramas, 1/0 cores (azul). 
Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

3,50 
 

1.610,00 

116 15 Bloco Bloco de Declaração de Comparecimento - CTA - blocos com 50 folhas cada no formato 21x14,5cm, 
papel sulfite na cor branca 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

5,00 
 

75,00 

145 100 Bloco Bloco de Prótese Dentária - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite na cor branco 
56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

3,50 
 

350,00 

151 50 Bloco Bloco de Protocolo de Retirada de Exames - blocos com 50 folhas cada no formato 9,5x6cm, papel 
sulfite na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 5 (cinco) blocos. 

3,00 
 

150,00 

152 130 Bloco Bloco de Relatório de Eletrocardiograma - blocos com 50 folhas cada no formato 29x21cm, papel sulfite 
na cor branco 56 gramas, 1/0 cores (azul). Tiragem mínima: 10 (dez) blocos. 

3,50 
 

455,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 24 de setembro de 2021. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 029/2021 – Processo Adm. Nº 061/2021. 
OBJETO: Registro de preços para locação de tendas, para atender a todas as secretarias, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração – 
SEMAD. 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: 
 
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. 294/2021, assinada em 22 de junho de 2021 - M. P. L. ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.888.592/0001-79. 
 

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

01 80 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 3x3 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 3 dias. 

250,00 20.000,00 

02 50 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 3x3 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 5 dias. 

320,00 16.000,00 

04 80 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 5x5 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 3 dias. 

362,50 29.000,00 

05 50 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 5x5 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 5 dias. 

440,00 22.000,00 

06 30 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 5x5 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 7 dias. 

533,33 15.999,90 

07 80 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 10x10 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 3 dias. 

1.000,00 80.000,00 

08 50 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 10x10 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 5 dias. 

780,00 39.000,00 

09 30 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 10x10 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 7 dias. 

866,66 25.999,80 

10 10 Diária Locação de tenda -  tipo pirâmide 3x3 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 03 lados e um lado com fechamento balcão. 100,00 1.000,00 

12 10 Diária Locação de tenda - tipo pirâmide 10x10 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 03 lados e um lado com fechamento balcão. 300,00 3.000,00 

 
EXO COMPANY PARCIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.061.770/0001-14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 293/2021. 
 

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

03 30 Unidade 
Locação de tenda - tipo pirâmide 3x3 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. Para eventos de 
até 7 dias. 

383,33 11.499,90 

11 10 Diária Locação de tenda - tipo pirâmide 5x5 metros, inclusos montagem e desmontagem, 
com fechamento alto em 3 lados e um lado com fechamento balção. 150,00 1.500,00 

 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 22 setembro 2021. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Eletrônico Nº 111/2020 – Processo Adm. Nº 220/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 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. 143/2021, assinada em 23 de março de 2021 - ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 19.338.456/0001-94. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

07 15 Unidade 

Mesa ginecológica construído em mdf 15 mm revestido externamente e internamente 
em fórmica, leito estofado e revestido em courvim dividido em três partes (cabeceira, 
assento e perneira), cabeceira e perneira com regulagem através de cremalheiras 
cromadas, porta-coxas de fibra revestido em courvim, suporte de lençol cromado, 
suporte para colposcópio portátil cromado, gaveta de fluídos em inox, pés de aço 
carbono com acabamento em pintura eletrostática e borracha. Possui 4 gavetas, 2 
portas, 1 prateleira interna removível, 1 gaveta de fluídos em inox, 1 suporte para 
colposcópio, 1 suporte para lençol. Dimensões aproximadas 1,80x0,60x0,80m. Espuma 
densidade: d 23 e altura mínima de 5 cm. Cor: mdf branco e courvim preto. Garantia 
mínima de 12 meses. 

Alfrs – Alf-
MEG M 01 1.290,00 

 

19.350,00 

 
Ata de Registro de preços n. 144/2021, assinada em 23 de março de 2021 - ANA MARIA PIRES BELEM., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 04.360.651/0001-43. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

03 25 Unidade 

Suporte para soro. Base de ferro fundido com pintura em epoxi, parte superior (haste) 
cromada com 04 ganchos soldados horizontalmente, possuindo movimento vertical 
feito por meio de mandril, 3 rodízios de 2". Altura mínina: 1,60m, altura máxima: 
2,20m. 

Renascer 118,00 
 

2.950,00 

 
Ata de Registro de preços n. 145/2021, assinada em 23 de março de 2021 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 06.889.652/0001-05. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

05 04 Unidade 

Eletrocardiógrafo com aquisição simultânea de 12 derivações para pacientes adulto e 
pediátrico. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, para papel termo-
reativo no formato a4. Múltiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas 
configuráveis para melhor legibilidade gráfica. Alimentação ac 110/220 automático e através 
de bateria interna recarregável, com autonomia mínima para 100 exames. O equipamento deve 
ser compacto e de fácil manuseio, com peso aproximado de 4 kg com a bateria. Tela de lcd 
colorida/touch screen com visualização em tempo real dos 12 canais de ecg. Teclas para um 
acesso rápido das funções. Memória interna para armazenar no mínimo 100 pacientes. Circuito 
de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto e de marca-passo. Software 
interno de interpretação automática do ecg na língua portuguesa e medida da freqüência 
cardíaca, intervalo pr, duração do qrs qt/qtc, eixos p-r-t. Porta rs232 para comunicação com pc. 
Deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 
4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para 
eletrodos; 1 rolo de papel termo-reativo, 6 eletrodos precordiais com pera isenta de latex, 
apresentar carta de credenciamento do fornecedor, autorizando o fornecimento do 
equipamento e carrinho de transporte com rodízios, freios e gaveta fabricado em polietileno 
anti-corrosivo, software em português e manual de instruções em português. 

Comen – 
CM1200A 7.000,00 

 

28.000,00 

 
Ata de Registro de preços n. 146/2021, assinada em 23 de março de 2021 - BH LABORATÓRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 22.283.196/0001-01. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

14 04 Unidade 

Oxímetro de pulso de mesa/bancada: características gerais: indicações visuais para 
equipamento ligado na rede ou bateria; indicação visual para baixa carga de bateria; tecla ou 
menu para configurações de alarmes;  tecla liga/desliga para acionamento; tecla para inibição 
temporária do alarme sonoro tempo máximo de 2 minutos; função de autodiagnostico 
funcional após equipamento ligado; menu ou teclas para configurações dos parâmetros 
funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display; apresentação de mensagens 
funcionais em display como sensor fora do paciente, sinal fraco, etc; memória constante para 
parâmetros pré-configurados. O equipamento deverá guardar em memória e apresentar sua 
última configuração após ser religado; sistema ininterrupto para alarmes visuais funcional. O 
equipamento não deve permitir inibição do alarme visual; faixa mínima para amostragem de 
spo2 de 35 - 100%; máxima precisão de 3%, dentro da faixa de 80 a 100%; faixa mínima para 
amostragem de fc (frequência cardíaca) de 30 - 300 bpm, +/- 3bmp. Programação de pelos 
menos três níveis de severidade de alarme; monitor: display digital em cristal líquido colorido, 
dimensão mínima 4" (polegadas); sistemas para amostragem de spo2; curva pletismográfica 
com ajuste automático para amplitude de onda; controle de velocidade para o traçado de curva 
mínimo em 12.5 e 25mm/s, tendência de no mínimo 24(vinte e quatro) horas apresentada no 
display, em formato gráfico e tabular. Apresentação simultânea em display para valores de 
spo2, fc e curva pletismográfica; alarmes: alarmes sonoro e visual para sensor desconectado, 
fora do paciente, interferência luminosa e baixa perfusão; alarmes sonoro e visual para alta e 
baixa spo2; alarmes sonoro e visual para alta e baixa frequência cardíaca; características 
elétricas: tensão de alimentação: 110/220, fonte chaveada automática e sistema sob fusível de 
proteção; frequência de alimentação: 60hz; bateria selada interna recarregável com autonomia 
mínima para 02 horas de uso e carregador interno ao equipamento; 01 (um) cabo de 
alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra padrão brasileiro nbr 5410). Sensores: 03(três) 

MD – VS 
2000 E 4.900,00 

 

19.600,00 
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sensores originais não descartáveis tipo clip adulto; 02(dois) sensores originais não 
descartáveis neonato (y). 01(um) cabo de extensão para cada sensor fornecido. Todos os cabos 
e acessórios inerentes ao pleno funcionamento do equipamento. O equipamento deve possuir 
registro no ministério da saúde/anvisa. Garantia mínima de 12 meses. 

 
Ata de Registro de preços n. 147/2021, assinada em 23 de março de 2021 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.680.592/0001-51. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

02 18 Unidade 

Nebulizador hospitalar com 4 saídas - características técnicas mínimas: compressor: tipo 
pistão auto lubrificado, lubrificação: isenta de óleo, .vazão livre minima: 28 litros/min, motor: 
compacto monofásico, pressão máxima: 40 psi, tensão: 110/220v (bivolt automático), suporte 
para 4 kits de nebulização com copo dosador (não derrama o medicamento), alça para 
transporte, design ultra moderno, certificação inmetro, acompanha: 4 kits de nebulização 
completos (compostos por: 01 copinho, 01 mangueira, 01 máscara adulta, 01 máscara infantil) 

Olidef – 
CZ1-PLUS 1.462,53 

 

26.325,54 

06 15 Unidade 

Detector fetal com transdutores de alta sensibilidade, possui alto-falante de alta performance, 
design ergonômico e compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador 
de som ou computador, botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático, tela 
de lcd para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, alimentação bivolt automático, 
baterias recarregáveis com carregador integrado, desligamento automático após 3 minutos sem 
utilização, certificado pelo inmetro e garantia mínima de 12 meses. 

Jumper – 
JPD-100B 483,00 

 

7.245,00 

 
Ata de Registro de preços n. 148/2021, assinada em 23 de março de 2021 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 18.031.325/0001-05. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

08 06 Unidade 

Oxímetro de pulso com monitoração de batimentos cardíacos (handset). Portátil (quando fora 
da base). De mesa (quando alojado na base). Carrega as baterias durante o uso (quando alojado 
na base). Tecnologia de medição digital. Alarmes de parâmetros programáveis (todos). 
Medições precisas em perfusões baixas. Antimovement system: permite medições mesmo em 
pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso. Sensor digital spo2 que permite 
medições em pacientes de pele escura ou com esmalte. Baterias recarregáveis tipo aa, (de fácil 
reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em standby. 
Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. Comunicação com o 
computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 
horas. Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das 
informações armazenadas na memória. Display de lcd colorido com curva plestimográfica, 
indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado 
que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro 
iluminação conforme a necessidade do ambiente. Monitoração assistida por interface sonora 
com nível ajustável. Acompanha 2 sensor spo2 para adulto, 2 pediátrico, 2 neonatal, 
dimensões: 13,5x6,5x3,0 cm,  aproximadamente peso: 118g. 

Mobil Saúde 
– PC66B 1.680,00 

 

10.080,00 

 
Ata de Registro de preços n. 149/2021, assinada em 23 de março de 2021 - INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 90.909.631/0001-10. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

12 03 Unidade 

Cardioversor composto de um conjunto configurável desfibrilador bifásico/monitor 
configurável destinado à desfibrilação e monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, 
pediátricos e neonatais. Constituído de Corpo único possui tela de lcd de no mínimo 8 
polegadas com altíssima resolução de aproximadamente 800 x 600 pixels e sistema de 
navegação intuitivo por "touch screen" (toque na tela). Interface com usuário configurável 
possibilitando a troca cores dos parâmetros. Peso aproximado 687 kg incluindo as pás, bateria 
recarregável do tipo lítio-ion com autonomia mínima de 3 horas com indicação de carga 
restante na tela.  Possui proteção interna proporcionando maior resistência.  Com sinalização 
dos passos para uso tanto na parte frontal do equipamento quanto nas pás, facilitando seu uso 
durante a emergência. As pás externas são fixadas por imãs, possuem botão para comando de 
carga e choque, além de elas próprias fazerem a leitura do ecg. Armazena de eventos com 
possibilidade de revisão da curva armazenada na tela. Disponibiliza visualização e impressão 
dos eventos dos cem últimos pacientes, bem como curvas de ecg gravadas em eventos 
específicos. Os eventos armazenados são os de cardioversão, desfibrilação, detecção de 
arritmias e eventos introduzidos manualmente (acesso endotraqueal, acesso intravenoso, 
adrenalina...). Como itens de série vêm com dea (desfibrilação externa semiautomática), 
marcapasso, análise de segmento st e análise de arritmias avançadas. Dispositivos de 
sinalização c/ indicação sonora e visual, comando para interrupção temporária de alarmes 
sonoros por até dois minutos, sistema contínuo para alarmes visuais. Inibição e/ou suspensão 
temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro. Alimentação entrada ac 90- 
264v e fonte dc externa 12-15v. Grau de proteção ip33 ou ip55. Como monitor possui os 
seguintes parâmetros: eletrocardiograma (ecg) e frequência cardíaca (fc), oximetria de pulso 
tecnologia nellcor ou tecnologia superior e pressão arterial não invasiva, capnografia e 
impressora. Desfibrilador bifásico: intensidade de energia manual de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
20, 30, 50, 70, 100, 130, 150, 170, 200 e 250j. Indicador com comandos em texto, alertas 
sonoros, bipe do qrs, nível de carga da bateria, equipamento pronto para uso, fonte de 
alimentação externa, modo sincronização. Indicação de carga por sinal sonoro de equipamento 
carregando, sinal sonoro de carga completa, botão de choque piscante, nível de carga indicada 
no visor e tempo de descarga interna automática. Energia máxima de 360 joules (limitada a 50 
joules no modo pediátrico, pás multifuncionais adesivas pediátricas, pás externas pediátricas e 
pás intracavitárias). Marcapasso transcutâneo: modo fixo e demanda, amplitude de 5ma a 
200ma, precisão de 10% ou 5ma, o que for maior. Frequência de 30ppm a 180ppm, precisão 
de + 1,5%. Dea - desfibrilador externo semiautomático: ritmos tratáveis fibrilação ventricular 
com amplitude >100v e taquicardia ventricular de complexo largo com frequências superiores 
a 150bpm. Precisão da impedância das pás multifuncionais adesivas de 25 - 250 ohms + 10% 
ou 5 ohms, conforme o que for maior. Energia entregue no modo dea - padrão: 200j (adulto) 
ou 50j (pediátrico). Escalonável: 100, 150, 200j. O usuário é orientado através de mensagens 
de texto, figuras e áudio.  Letrocardiograma: ecg e frequência cardíaca, com intervalo de 
medida de 15 - 300 bpm, com visualização de 1, 2, 3 ou 7 derivações simultâneas na tela 
(i,ii,iii,avr,avl,avf e v), cabo ecg protegido contra interferências. Isolamento do paciente à 
prova de desfibrilação: ecg - tipo cf, controle variável de velocidade de 12,5/25/50 mm/s, 

Instramed/ 
Dualmax 32.500,00 

 

97.500,00 
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sensibilidade (ganho) ajustável de 5/10/20/40 mm/mv, detecção de marcapasso, detecção de 
qrs e análise de segmento st em todas as derivações. Oximetria de pulso: oximetria de pulso 
spo2 na faixa de medida de 0 a 100%, com medição de pulso de 30 a 254 bpm, com curva 
pletismográfica, bargraph e com precisão de +/- 3% na faixa de 70% - 100%. 
Tecnologia nellcor. Pressão não invasiva: pressão não invasiva, por método oscilométrico com 
medidas da pressão sistólica, diastólica e média, operação em modo manual, modo automático 
Programável de 1 a 120 minutos, faixa de medida de 20 a 260 mmhg com precisão de +/- 3 
mmhg entre 0 e 300 mmhg. Capnografia: por absorção não dispersiva de infravermelho (ir), 
amostragem a micro fluxo com sensor de co2 interno ao equipamento, para pacientes adulto, 
pediátrico, infantil, intubados ou não intubados. Medição de 0 a 99 mmhg, com fluxo máximo 
de medição 50 ml/min; precisão: de 0 a 38 mmhg há precisão de +/- 2 mmhg; de 39 a 150 
mmhg temos precisão de 5% da leitura + 0,08% por cada 1 mmhg acima de 38 mmhg. Medida 
de frequência respiratória de 0 a 150 rpm e alarme de apneia programável entre 10, 20, 30 ou 
60 segundos. Impressora: impressora térmica, faixa de 12.5, 25 ou 50 mm/s com precisão de 
+/- 5%. Tamanho do papel: 58 mm (l) x 30 mm (c). Registro anvisa. Garantia mínima de 12 
meses 

 
Ata de Registro de preços n. 150/2021, assinada em 23 de março de 2021 - J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

11 02 Unidade 

Cardiotocógrafo com kit gemelar e carrinho de locomoção - possui 01 (um) cabo em forma de 
"y" com transdutor doppler (fcf) e contractilidade uterina maternal (cum), 01 (um) marcador de 
evento, 02 (duas) cintas para doppler e contração uterina, 02 (dois) blocos de papel termo 
sensível com 200 folhas cada, cabo para força, 01 (um) tubo de gel, manual de uso em português. 
Kit gemelar contendo 01 (um) transdutor doppler (fcf) para gemelar, 01 (uma) cinta para doppler 
e 01 (um) marcador de evento duplo. Carrinho de suporte com medidas aproximadas: altura 
70cm e largura com rodízios 30cm, box medindo 22cm de largura e 30cm de profundidade. 
Cardiotocógrafo portátil - sistema de auto correlação instantânea, ajuste de níveis para 
taquicardia e bradicardia, ajuste de volume do batimento cardíaco fetal -fhr, alarme musical para 
início e término do exame, pré - programação do modo de registro para contração uterina e 
movimentação fetal, formato do transdutor em "y", marcador de eventos com registro no exame, 
faixa de fhr 50 ~ 210 bpm(beat to beat), full automatic nst (non-stress test), timer para 10, 20, 30, 
40, 50, 60 minutos, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia, registros em 2 canais, 
fhr e uc + movimento fetal, registro automático de, data, hora, minuto, vel. Do papel, etc., 
velocidade de registro reguláveis em 3 modos; 10, 20 e 30mm/min., peso aproximado 4,4 kg. 
Registro na anvisa classe ii - 10234379008 ncm 9018.90.99. Garantia mínima de 12 meses. 

General 
Meditech/
G6A 

10.500,00 
 

21.000,00 

 
Ata de Registro de preços n. 151/2021, assinada em 23 de março de 2021 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 04.187.384/0001-54. 
  

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

09 03 Unidade 

Ventilador pulmonar não invasivo para utilização em pacientes adultos e pediátricos  deve possuir 
pedestal com rodízios; modos ventilatórios: pressão positiva contínua na via aérea (cpap), na 
faixa aproximada de 5 a 20cmh2o; 3.2) pressão controlada e assistida (pc-ac); 3.3) pressão de 
suporte (ps) com volume garantido;  deve possuir compensação automática de vazamentos do 
circuito respiratório;  deve possuir, no mínimo, as seguintes parâmetros ajustáveis: concentração 
de oxigênio através de blender (misturador de oxigênio e ar comprimido) interno ao 
equipamento, controlado eletronicamente, ajustável na faixa de 21 a 100 %;  volume corrente 
abrangendo a faixa aproximada de 100 a 1800 ml ou melhor;  frequência respiratória abrangendo 
a faixa aproximada de 05 a 50 respirações por minuto;  pressão expiratória final positiva (peep) 
na faixa aproximada de 5 a 20 cmh2o;  tempo inspiratório na faixa aproximada de 0,3 a 3 
segundos; pressão inspiratória controlada na faixa aproximada de 5 a 40 cmh2o;  disparo 
("trigger") inspiratório ajustável;  ajuste do tempo de apneia nos modos espontâneos. 
monitorizações: peep;  pressão média das vias aéreas;  volume corrente;  volume minuto;  
frequência respiratória;  tela gráfica colorida com tamanho (diagonal) mínimo de 5 polegadas;  
gráficos: pressão x tempo, fluxo x tempo;  alarmes: pressão das vias aéreas,  volume minuto 
inspirado alto/baixo,  frequência respiratória;  desconexão do circuito de paciente;  montado em 
estrutura com rodízios e  devendo possuir trava;  alimentação de gases: compatível com rede 
oxigênio/ar comprimido medicinal serão aceitos equipamentos cuja alimentação de ar 
comprimido é feita por turbina;  acessórios: 03 circuitos de paciente adulto/pediátrico 
reutilizável, completo, com traqueias conexões e sensores (caso aplicável);  3 (três) máscaras 
oronasais (boca e nariz), reutilizáveis, tamanho grande, acolchoadas em silicone ou gel, 
adequadas para ventilação não invasiva, com sistema de fixação por clipes ou magnético e de 
fácil e rápida desinstalação em caso de emergência; 3 (três) máscaras oronasais (boca e nariz), 
reutilizáveis, tamanho médio, acolchoadas em silicone ou gel, adequadas para ventilação não 
invasiva, com sistema de fixação por clipes ou magnético e de fácil e rápida desinstalação em 
caso de emergência;  02 (duas) máscaras oronasais (boca e nariz), reutilizáveis, tamanho 
pequeno, acolchoadas em silicone ou gel, adequadas para ventilação não invasiva, com sistema 
de fixação por clipes ou magnético e de fácil e rápida desinstalação em caso de emergência. 
Condições gerais: as funções solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e são 
independentes de marca de equipamento; além dos itens descritos, devem acompanhar o 
equipamento todos acessórios mínimos necessários para a imediata utilização do mesmo. Deverá 
ser instalado (a empresa vencedora deverá   ser responsável pela entrega adequada e instalação do 
(s) equipamento (s) no husm; a interface com o usuário deve ser em português, inclusive em 
equipamentos com comandos e/ou funcionalidades por voz; alimentação elétrica: 220 v - 60 hz. 
Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 1 hora; deverá ser disponibilizado 
treinamento aos profissionais que utilizarão o (s) equipamento (s), no husm. O treinamento 
deverá ser realizado por profissional qualificado e habilitado; deverão ser fornecidos manuais de 
usuário, originais, impressos, em português no ato da entrega ou instalação do equipamento; 
garantia integral mínima de 36 meses a partir da data de instalação e treinamento de uso. Deverão 
ser realizadas as manutenções recomendadas pelo fabricante, durante o período de garantia, 
incluindo a substituição de peças tais como bateria, sensores de oxigênio, válvulas e peças 
internas, sem ônus adicionais. Excluem se desta garantia os circuitos de paciente e máscaras, que 
deverão ter garantia de 180dias para defeitos de fabricação; todas as funcionalidades e softwares 
solicitados devem ser entregues plenamente licenciados, sem restrições de funções ou tempo de 
uso. Não serão aceitos softwares de demonstração com funcionalidades ou tempo de uso 
limitados;  registro na anvisa. 

Leistung – 
LUFT 3 49.000,00 

 

147.000,00 
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Ata de Registro de preços n. 152/2021, assinada em 23 de março de 2021 - LICITA RIO COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 37.000.324/0001-30. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

15 02 Unidade 

Geladeira para vacinas - geladeira p/ vacinas. Refrigerador vertical: finalidade vacinas, 
imunobiológicos, reagentes e termolábeis. Especificações mínimas: equipamento vertical de 
formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de 
vacinas. Capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros uteis ou 12.500 doses de 5ml. 
Refrigeração por compressor hermético, selado de baixo consumo de energia, com sistema de 
circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. 
Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna 
em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. Equipamento com blocos criogênicos 
para manutenção inercial da temperatura na falta de energia elétrica. Quatro gavetas deslizantes 
fabricadas em aço inoxidável com contra porta em acrílico. Porta de vidro triplo tipo no fog por 
acesso vertical. Isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes em poliuretano injetado 
expandido livre de cfc. Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil 
travamento. Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema 
microprocessado pelo display em lcd ou led, programável de 2ºc a 8ºc, com temperatura 
controlada automaticamente a 4º c ´por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a 
visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de 
carga da bateria. Registrador gráfico ou sistema com pen drive diretamente no equipamento para 
registro de temperatura, eventos ou relatórios sem utilizar software ou computador externo. 
Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na 
abertura da porta ou externamente direto no painel. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima 
e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. Silenciador 
do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico garantindo 
perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de backup de alimentação por bateria 
recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento 
de 24 a 48 horas na falta de energia. Registro na anvisa. Manual do proprietário em português. 
Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia - 
liga desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 hz. Sistema de alarme remoto à 
distância por discadora, com memórias de números telefônicos prefixados. Sistema de 
emergência na falta de energia (safety system) com autonomia de 48 horas por bateria 
recarregável acoplado ao corpo do produto. Saída serial rs 232/485 com conector db-25, software 
e interface, sistema de monitoramento por computador com emissão de relatório e controle de 
produto através de interface. Apresentar documento de assistência técnica credenciada do paraná. 
Medidas externas aproximadas: altura: 1800mm mínima. Largura 620mm mínima. Profundidade: 
740mm mínima. 

Elber – 
CSV280 10.300,00 

 

20.600,00 

 
Ata de Registro de preços n. 153/2021, assinada em 23 de março de 2021 - PESENTI & PELAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.776.642/0001-02. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

13 01 Unidade 

Monitor multifuncional portátil de capnography que fornece spo2, pulso, etco2, respiração a 
exatidão e o desempenho de confiança. Caracteriza com a exposição clara e grande de lcm que 
fornece a função gráfica de spo2, de etco2 e de tendência em tudo em um projeto. Além disso, 
através do software opcional da conexão esperta da ligação e do usb a um computador, monta e 
análise toda da informação dos pacientes com 72 horas de memória. Este modelo usa um sistema 
da amostragem do córrego lateral para medir a concentração do co2 na respiração dos pacientes e 
a freqüência da respiração e o alarme pré-ajustados para a saturação do oxigênio e a taxa de pulso 
incomuns com cabo de oximetria e com conector e cabo de capnografia. 

Endobrax – 
G3R 12.900,00 

 

12.900,00 

 
Ata de Registro de preços n. 154/2021, assinada em 23 de março de 2021 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 58.295.213/0021-11. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

04 06 Unidade 

Monitor Multiparamétrico de no mínimo 10 polegadas, de uso hospitalar, em especial nos setores 
de atendimentos de alta complexidade e manutenção da vida, para uso em pacientes adultos, 
pediátricos e neonatais, leve, compacto, com interface amigável e de fácil operação. Deverá 
oferecer análise de segmento st, medições de ecg, resp, oximetria de pulso, pressão não invasiva, 
2 canais de temperatura, análise básica de arritmias e análise avançada de arritmias, 2 canais de 
pressão invasiva. Deverá possuir tela de 12 polegadas ou superior com resolução de 1280x800, 
com tecnologia touchscreen, de cristal líquido, oferecer até 12 curvas e dados numéricos de todos 
os parâmetros. Possui também a possibilidade de comunicação com sistema hospitalar (his) 
através do protocolo hl7 direto. Armazenar tendências gráficas e numéricas de até 240 horas de 
dados. Devera possuir duas portas usb. Seu peso não deverá ultrapassar a 6 quilos. Deverá 
possuir bateria interna com autonomia de 6 horas funcionando em configuração básica. 
Parâmetros de leitura: -> freqüência cardíaca (ecg): faixa de 15 a 300 bpm para paciente 
adulto/pediátrico/neonatal, através de um cabo de 5 vias; detecção de arritmias básicas; detecção 
de marcapasso; aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto; proteção contra descarga do 
Cardioversor; proteção contra equipamentos eletro cirúrgicos. -> freqüência respiratória (resp): 
faixa de 0 a 150 resp./min (rpm). > saturação e pulso (spo2): faixa de 0 a 100 % para saturação de 
oxigênio; faixa para pulso de 30 a 300 bpm. Deverá apresentar formas de onda pletismográfica e 
taxa de pulsação em batidas por minuto; fornecer indicador numérico de qualidade de sinal 
plestismográfico e alarmes de dessaturação, máximo e mínimo. -> pressão não invasiva (pni): 
realizada através de método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal; faixa de 10 
a 270 mmhg, variando de acordo com o tipo de paciente; deverá possuir alarmes de máximo e 
mínimo. Executar medidas de pressão arterial sistólica, média e diastólica em modo automático, 
manual e stat com intervalos de medida de 1 a 120 minutos. -> -> temperatura (temp): faixa de 
leitura de 0 a 50°c; possibilitar leitura através de transdutor superficial ou de cavidade reutilizável 
ou descartável; acessórios que deverão acompanhar o equipamento: -> 01 cabo de ecg 5 vias; -> 
01 sensor spo2 adulto; -> 01 sensor de spo2 infantil; -> 01 mangueira de pressão; -> 01 manguito 
adulto; -> 01 cabo de força; -> 01 bateria recarregável li-íon. Garantia mínima de 12 meses. 

Philips 14.691,00 
 

88.146,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 23 de setembro de 2021. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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