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Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

P O R T A R I A N.º 007/2017 

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, usando suas atribuições e nos termos do 
inciso III, do art. 193 da Lei n.º 1.883, de 05 de abril de 2012.

R E S O L V E 

I – Determinar, com fulcro nos deveres e proibições ao ocupante de cargo público da 
Lei Municipal nº 1.883/12, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
conduta dos servidores, em razão dos fatos constantes do Detalhamento do Protocolo nº 
8518/2017, constituir infração da referida Lei Municipal.

II – Incumbir a Comissão Disciplinar nomeada pela Portaria n.º 3.752 de 29 de agosto de 
2017, a dar cumprimento ao disposto no item precedente, devendo concluir seus trabalhos 
no prazo de 60 (sessenta) dias, obedecendo ao rito processual disposto na Lei Municipal nº 
1.883/12.

III – Deliberar que os membros da Comissão possam reportar-se diretamente aos demais 
órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual. 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se.

Telêmaco Borba, 03 de outubro de 2017.

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

P O R T A R I A N.º 008/2017 

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, usando suas atribuições e nos termos do 
inciso III, do art. 193 da Lei n.º 1.883, de 05 de abril de 2012.

R E S O L V E 

I – Determinar, com fulcro nos deveres e proibições ao ocupante de cargo público da 
Lei Municipal nº 1.883/12, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 
conduta dos servidores, em razão dos fatos constantes do Detalhamento do Protocolo nº 
7582/2017, constituir infração da referida Lei Municipal.

II – Incumbir a Comissão Disciplinar nomeada pela Portaria n.º 3.752 de 29 de agosto de 
2017, a dar cumprimento ao disposto no item precedente, devendo concluir seus trabalhos 
no prazo de 60 (sessenta) dias, obedecendo ao rito processual disposto na Lei Municipal nº 
1.883/12.

III – Deliberar que os membros da Comissão possam reportar-se diretamente aos demais 
órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual. 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se.

Telêmaco Borba, 03 de outubro de 2017.

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. 
S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 
22/11/2017.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
ACS2060  116100E007936112  29/09/2017  56143
AEE3323  279150H000016222  21/09/2017  55412
AEX8071  116100E007935894  01/10/2017  72340
AGF0182  279150H000016058  02/10/2017  55413
AGP8584  279150H000016129  22/09/2017  55412
AGX7635  116100E007936115  29/09/2017  54522
AIG6954  116100E007936127  29/09/2017  72340
AJB6831  116100E007936107  22/09/2017  55411
ANF4787  116100E007936106  22/09/2017  65300
ANF4787  116100E007642152  20/09/2017  72340
ANH9059  116100E007640862  01/10/2017  70561
AOL2127  116100E007936118  29/09/2017  72340
APD3637  116100E007935895  01/10/2017  72340
APG2489  116100E007643637  29/09/2017  58780
APL2579  116100E007935888  25/09/2017  55250
APX5783  116100E007642295  26/09/2017  54526
AQH5907  116100E007935623  23/09/2017  60501
AQU9792  116100E007639688  23/09/2017  65300
ARG1010  116100E007934016  21/09/2017  54521
ASF2228  279150H000016059  02/10/2017  76331
ASL8175  116100E007935896  01/10/2017  57380
ASN4685  116100E007643881  26/09/2017  70722
ASS8975  116100E007934031  30/09/2017  55250

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N°. 201/2017
Pregão Presencial Nº. 103/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado ELIANE MARIA MENDES DA LUZ ZIMOVSKEI - EPP
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA E DE AVES
Valor R$ 295.219,20
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 12/09/2018

Ata de Registro de Preços N°. 202/2017
Pregão Presencial Nº. 103/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA - EPP
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA E DE AVES
Valor R$ 941.366,40
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 12/09/2018

Ata de Registro de Preços N°. 203/2017
Pregão Presencial Nº. 103/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA E DE AVES
Valor R$ 165.213,60
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 12/09/2018

Ata de Registro de Preços N°. 204/2017
Pregão Presencial Nº. 103/2017
Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Objeto AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SUÍNA E DE AVES
Valor R$ 606.774,00
Prazo VIGÊNCIA ATÉ 12/09/2018

EXTRATO CONTRATUAL

Termo Aditivo PRIMEIRO
Edital de Convocação Nº 001/2016
Contrato Nº 155/2016
Protocolo Nº 006209/2016
Data 22/09/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada LIZA DE FATIMA SILVA BUENO - ME
Prazo de Vigência Prorroga-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) 

meses a partir de 11/08/2017
Valor do acréscimo correspondente ao 
período de 01/07/2017 a 12/08/2017

R$ 778,05 (setecentos e setenta e oito reais e cin-
co centavos)

Valor do acréscimo correspondente aos 
42 dias restante do contrato de 2016

R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais)

Valor do acréscimo correspondente ao 
período prorrogado de 12 meses

R$ 67.320,00 (sessenta e sete mil, trezentos e vin-
te reais)

Dotação 1137-12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo TERCEIRO
Contrato N.º 096/2014
Processo Licitatório DISPENSA Nº 25/2014
Protocolo Nº 37352/2014
Data 20/09/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada J. BIASSIO & CIA LTDA
Valor R$ 43.174,44 (quarenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos)
Prazo de Vigência 12 (doze) meses a partir de 30/09/2017
Dotação 941-13.004.08.244.0803.2156.3390.39

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado 
(EstaR) no período de 02 e 03 de Outubro de 2017. 

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do 
Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA PLACAS
02.10 AME5053

03.10 AYX3673, APY5505, AZV8765, AVI5278, AWE4856, NKI5766, AFK1081, 
BBO5312, DPR0489, CXX9538, MCV9938

Telêmaco Borba, 04 de Outubro de 2017.
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ATA7294  116100E007934028  28/09/2017  72340
ATN7045  116100E007934029  28/09/2017  65300
ATU6008  279150H000015431  25/09/2017  76331
AUA4481  116100E007640161  26/09/2017  60501
AUJ8939  116100E007936117  29/09/2017  60501
AUK0038  116100E007639889  01/10/2017  65300
AUR2834  116100E007639690  24/09/2017  65300
AWC5185  116100E007936114  29/09/2017  55250
AWD2686  279150H000015436  29/09/2017  54526
AWU0031  116100E007934724  30/09/2017  54600
AWX0135  279150H000015433  27/09/2017  76331
AWY2855  116100E007936108  22/09/2017  54522
AXC3155  116100E007934270  26/09/2017  57380
AXG9707  116100E007936119  29/09/2017  54521
AXH7086  116100E007644404  21/09/2017  61810 
AYQ3374  279150H000015435  27/09/2017  76331
BAC5832  116100E007640160  26/09/2017  54522
BAJ8398  116100E007643638  29/09/2017  54526
BBQ1605  116100E007639886  01/10/2017  65300
BCA9994  116100E007639888  01/10/2017  65300
BEE6667  116100E007936123  29/09/2017  72340
BMC8818  116100E007643636  29/09/2017  54522
BZM0746  116100E007936124  29/09/2017  54522
CKX9842  116100E007642391  21/09/2017  55680
CTC3329  279150H000016130  22/09/2017  55412
DMM2657  116100E007639605  26/09/2017  54521
EEP0821  116100E007934722  27/09/2017  72340
EUG0764  116100E007934020  21/09/2017  54521
GAP2273  116100E007936122  29/09/2017  72340
GAP2273  116100E007936121  29/09/2017  60501
GAP2273  116100E007936120  29/09/2017  60501
GXZ4640  116100E007642390  20/09/2017  60501
LAR9299  116100E007642392  21/09/2017  54521
LYL1368  116100E007936116  29/09/2017  54950

MGA2424  116100E007936125  29/09/2017  72340
MGA3151  116100E007640159  21/09/2017  70481
NBQ3395  116100E007935892  01/10/2017  72340
NPF6111  116100E007936113  29/09/2017  53800
NYA5107  116100E007934027  28/09/2017  72340
NYC0967  116100E007936126  29/09/2017  72340

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que 

foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 23/11/2017, o qual será 
remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração

APO4440  279150NIC0001728  03/10/2017  50020  R$ 195,23
ATZ3211  279150NIC0001729  03/10/2017  50020  R$ 195,23

EXTRATOS CONTRATUAIS
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Telêmaco Borba

2° Termo Aditivo ao contrato n° 40/2016 – Pregão Presencial n° 06/2016
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: IDEAL GUAPO LTDA. ME
Objeto: O objeto do presente TERMO ADITIVO estabelece a prorrogação do Contrato 

40/2016 pelo período de um ano. Fica prorrogado o contrato 40/2016, estabelecida a data 
inicial da prorrogação em 03 de Outubro de 2017 e estabelecida a data final da prorrogação 
em 02 de Outubro de 2018.

Data: 29/09/2017

D E C R E T O   N.º  2 4 4 6 2, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 81, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e, 

Considerando o parecer jurídico emitido pela Procuradora Geral do Município às fls. 23 do 
processo administrativo nº 7014/2017, o qual informa que a certidão emitida pelo Senhor Wal-
decir Maciel Diniz às fls. 18, do citado processo, caracteriza renúncia aos direitos inerentes ao 
instituto da doação, está, fundamentada na Lei 1199/99 a qual foi alterada pela Lei 1821/2011.  

R E S O L V E

Art. 1º Reverter ao patrimônio do Município a propriedade Lote de terreno urbano nº 15, 
da quadra nº 03, do Loteamento denominado Jardim São Silvestre, com frente para a Rua dos 
Curiós, inscrito na matrícula 21.949 do Registro de Imóveis desta Comarca. 

Art. 2º Anular a Certidão de anuência sob o nº CA nº 001/2017, emitida na data de 
04/01/2017 e Certidão de anuência sob o nº CA nº 002/2017, expedida na data de 11/07/2017, 
ambas emitidas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Am-
biente. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 03 de ou-
tubro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município
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EXTRATO CONTRATUAL

Termo Aditivo SEGUNDO
Edital de Convocação Nº 001/2016
Contrato Nº 086/2016
Protocolo Nº 004104/2016
Data 22/09/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada CAROLINE SGANZERLA
Valor do acréscimo correspondente ao perío-
do de 01/07/2017 a 23/05/2018

R$ 21.607,35 (vinte e um mil, seiscentos e 
sete reais e trinta e cinco centavos)

Valor do acréscimo correspondente aos 323 
dias restante do contrato 

R$ 8.125,00 (oito mil, cento e vinte e cinco 
reais)

Dotação 2017-1137.12.001.10.301.1001.2118.3390.3

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo PRIMEIRO
Contrato N.º 190/2016
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016
Protocolo Nº 35091/2016
Data 27/09/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA
Prorrogação 12 (doze) meses
Valor R$ 251.775,00 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta 

e cinco reais)
Dotação 12.001.10.301.1001.2110.3390.39

LEI COMPLEMENTAR Nº 025, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

SÚMULA: “ALTERA O ANEXO II DA LEI 1348, DE 12 DE JUNHO DE 2002”.

“O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS RE-
PRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI”.

Art. 1º Fica alterado o anexo II da Lei 1348, da seguinte forma: 

onde se lê: 
“4     Coordenador de Casa Lar/ Abrigo Transitório   CC-10          3.6”

Passa a ler: 
“4     Coordenador de Casa Lar/Abrigo Transitório    CC-08          5.0”

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e ratificam-se os demais ter-
mos do anexo II da Lei 1348, naquilo que não foi alterado pela presente Lei.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de ou-
tubro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

D E C R E T O Nº 2 4 4 6 4, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas, 

R E S O L V E

Art. 1º JULGAR deserto os itens 06, 14, 24, 30, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 64, 
66, 74, 75, 76, 77, 81, 85 e 88 da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 111/2017 
– PMTB, protocolo nº 41445/2017, que tem por objeto aquisição de brinquedos e materiais 
pedagógicos.

Art. 2º JULGAR frustrado os itens 61, 65 e 94 da licitação na modalidade de Pregão 
Presencial nº 111/2017 – PMTB, protocolo nº 41445/2017, que tem por objeto aquisição de 
brinquedos e materiais pedagógicos.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 04 de 

outubro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

L E I  2 1 8 7

SÚMULA: “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA ADQUIRIR E DISTRIBUIR 
CESTA NATALINA AOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICÍPIO, REVOGA A LEI N.º 2071, DE 
11 DE NOVEMBRO DE 2014 e DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES”.

“O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS RE-
PRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, 
SANCIONO A SEGUINTE LEI”.

Art. 1º Fica o Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, autorizado a adquirir cesta 
natalina para distribuição gratuita aos seus servidores públicos ativos.

Parágrafo único. A cesta natalina será composta de gêneros alimentícios básicos e pro-
dutos típicos da tradição natalina.

Art. 2º Fazem jus ao benefício todos os servidores públicos do município ativos até o dia 
05 de dezembro de cada ano, os membros do Conselho Tutelar, exceto os agentes políticos 
ou ocupantes de cargos de mesma hierarquia.

Parágrafo único. Não farão jus à cesta de natal os servidores públicos municipais afasta-
dos para tratar de interesses particulares nos termos da licença concedida com fundamento 
no art. 146 da Lei Complementar n° 1.883, de 05 de abril de 2012.

Art. 3º Farão jus a apenas uma cesta natalina os servidores que acumulam cargo, função 
ou emprego na Administração Pública Municipal.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão suportadas por dota-
ções orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Administração, e se necessário suple-
mentadas por decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único – As despesas referentes aos servidores do Poder Legislativo, serão 
processadas na execução orçamentária do Poder Executivo e sendo os respectivos valores 
reembolsados pelo Poder Legislativo. 

Art. 5º O Poder Executivo incluirá nos orçamentos futuros previsão de dotação orçamen-
tária para custeio das respectivas despesas futuras.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Lei 2071 de 11 de 
novembro de 2014.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de ou-
tubro de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE.
O TRATAMENTO É DE GRAÇA.

SECRETARIA MUNICIPAL Da SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
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LEI COMPLEMENTAR Nº 026, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

SÚMULA: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALTERAR A SITUAÇÃO DE 
ZONEAMENTO DA ÁREA QUE ESPECIFICA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA ESTADO 
DO PARANÁ.”

“O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRE-
SENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SAN-
CIONO A SEGUINTE LEI”.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a definir a área abaixo mencionada, identificada 
no mapa de zoneamento de que trata a Lei Municipal nº 1611, de 14 de agosto de 2007, parte 
integrante desta Lei, passando a mesma a ser delimitada e considerada na forma a seguir:

- De Zona de Expansão Urbana para Zona Residencial 4 (ZR 4), a área compreendida pelas 
quadras 01, 02, 03, 05 e 06 com frente para a rua Jurutanhi, entre a rua das Amazonas e rua 
Gameleira, localizadas no Bairro Área 06.  

Art. 2º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 03 de outubro 
de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 116/2017  

PROTOCOLO Nº 41202/2017  
 
O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no 
procedimento licitatório epigrafado, resolve  HOMOLOGAR  a decisão constante do Termo de 
adjudicação em que a(o) Pregoeira(o) e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 
09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:  
 
 
Fornecedor: 
COPAVA VEICULOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Veículo de passeio 1.6, nas 

seguintes especificações mínimas: 
Zero quilometro; 
Cor branca; 
Bicombustível flex (etanol/gasolina); 
4 portas laterais e 1 traseira (porta-
malas); 
Ano 2017 ou superior; 
Modelo: 2017 ou superior; 
Alimentação: Injeção eletrônica; 
Potencia do motor (G/E): 100/104 
CV; 
Tomada 12v; 
Airbag duplo (motorista/passageiro); 
Painel de instrumentos com 
hodômetro; 
Radio 
AM/FM/USB/BLUETOOTH/MP3; 
Controle de audio no volante; 
Com 4 alto falantes instalados e em 
funcionamento; 
Computador de bordo 
multifuncional; 
Para-sois com espelho; 
Para-sois biarticulados; 
Luz de leitura dianteira; 
Conta giros; 
Indicador gradual de nível 
combustível; 
Volante espumado ou similar; 
Direção hidráulica ou elétrica; 
Direção multifuncional; 
Vidros elétricos nas portas 
dianteiras e traseiras; 
Banco traseiro rebatível; 
Bancos revestidos em tecido; 
Cintos de segurança motorista e 
passageiro com ajuste de altura; 
Cintos traseiros laterais 3 pontos, 
central abdominal; 
Espelho retrovisor interno; 
Transmissão manual de 5 
velocidades à frente e 1 à ré; 
Travamento automático das portas 
em movimento; 
Com sistema de inserção da chave 
em uma porta e girar, travando as 
demais; 
Trava elétrica com acionamento a 
distancia; 
Alarme sonoro anti-furto com 
acionamento a distancia com 
comando na chave do veículo; 
Brake light; 
Espelho retrovisor externo L/D e L/E 
com ajuste interno; 
Espelhos retrovisores externos na 
cor do veículo; 
Antena para rádio no teto; 
Veículo com capacidade para 5 
pessoas; 
Com sistema de navegação mapas 
locais (Brasil) atualizado - GPS; 

Volkswagen UN 2,0000 R$ 55.650,00 R$ 111.300,00 
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Com jogo de tapetes de borracha; 
Ar condicionado frio; 
Aquecimento; 
Assoalho em carpete; 
Maçanetas externas na cor do 
veículo; 
Desembaçador do vidro traseiro; 
Farois neblina dianteiro; 
Vidro traseiro anti-embaçante; 
Limpador pára-brisa com 
temporizador não inferior a 2 
velocidades; 
Pára-choques na cor do veículo; 
Tração dianteira; 
Freios ABS; 
Freios dianteiros: disco; 
Freios traseiros: tambor ou disco; 
Capacidade tanque combustível 
para 48 litros; 
Capacidade porta malas de 475 
litros; 
Luz no porta malas; 
Protetor do cárter; 
Rodas de aço ou liga leve, aro 15; 
Pneus compatíveis com o veículo; 
Pneu estepe completo; 
Chave canivete; 
Com 1 chave reserva; 
Chave de rodas; 
Macaco; 
Triangulo de sinalização; 
Extintor de incêndio; 
Conforme Termo de Referência. 

2 Veículo de passeio 1.0, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Zero quilometro; 
Cor branca; 
Bicombustível flex (etanol/gasolina); 
4 portas laterais e 1 traseira (porta-
malas); 
Ano 2017 ou superior; 
Modelo: 2017 ou superior; 
Alimentação: Injeção eletrônica; 
Potencia do motor (G/E): 70/75 CV; 
Tomada 12v; 
Airbag duplo (motorista/passageiro); 
Painel de instrumentos com 
hodômetro parcial e conta giros; 
Radio AM/FM/USB instalado; 
Com sistema de navegação mapas 
locais (Brasil) atualizado - GPS; 
Conjunto de 4 alto falantes 
instalados e em funcionamento; 
Para-sois biarticulados; 
Luz de leitura dianteira; 
Indicador gradual de nível 
combustível; 
Direção hidráulica ou elétrica; 
Acionamento elétrico dos vidros nas 
portas dianteiras; 
Banco traseiro rebatível; 
Bancos revestidos em tecido; 
Bancos dianteiros com cintos de 
segurança retráteis de 3 pontos; 
Banco traseiro com 2 cintos de 
segurança retráteis de 3 pontos, 
central abdominal; 
Espelho retrovisor interno dia/noite; 
Transmissão manual de 5 
velocidades à frente e 1 à ré; 
Trava elétrica com acionamento a 
distancia; 
Espelho retrovisor externo L/D e 
L/E; 
Carcaça dos espelhos retrovisores 
externos na cor do veículo; 
Antena para rádio no teto do veículo; 
Veículo com capacidade para 5 
pessoas; 

Volkswagen UN 2,0000 R$ 43.500,00 R$ 87.000,00 
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Com jogo de tapetes de borracha ou 
carpete; 
Ar condicionado quente e frio de 
fábrica; 
Aquecimento; 
Assoalho em carpete; 
Maçanetas externas na cor do 
veículo; 
Farois dianteiro de neblina; 
Vidro traseiro anti-embaçante; 
Limpador do vidro traseiro; 
Limpador pára-brisa com 
temporizador de 2 velocidades; 
Pára-choques dianteiro e traseiro na 
cor do veículo; 
Tração dianteira; 
Freios ABS com EBD; 
Freios dianteiros: disco ventilado; 
Freios traseiros: a tambor ou disco; 
Capacidade tanque combustível 
para 45 litros; 
Capacidade porta malas de 250 
litros; 
Porta malas com revestimento; 
Protetor do cárter; 
Rodas de aço ou ferro completas, 
com pneus compatíveis com o 
veículo; 
Pneu estepe completo, idêntico aos 
demais pneus do veículo; 
Chave canivete; 
Com 1 chave reserva; 
Chave de rodas; 
Macaco; 
Triangulo de sinalização; 
Extintor de incêndio; 
Conforme Termo de Referência. 

J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
5 Veiculo tipo Van para transporte de 

passageiros, capacidade para 15+1 
pessoas, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Zero quilometro; 
Ano de fabricação: 2017 ou 
superior; 
Modelo: 2017 ou superior; 
Cor: branca no padrão sólido; 
Motor Diesel turbo ou bi-turbo com 
intercooler; 
Preparado para receber combustível 
Biodiesel; 
Motorização: 2.1; 
Potência: 127 CV; 
Injeção eletrônica; 
Bateria: 12V de 95Ah; 
Caixa de Câmbio Mecânica: 5 
marchas à frente e uma à ré; 
Direção Elétrica ou Hidráulica; 
Capacidade: 15 passageiros + 
motorista; 
Air Bag: motorista e passageiro; 
Vidros das portas dianteiras 
elétricos; 
Vidros verde; 
Vidros traseiros corrediços; 
Para brisa degradê; 
Para-sol; 
Faróis com regulagem de altura; 
Tomada de 12v; 
Ar condicionado quente e frio para o 
motorista; 
Ar condicionado quente e frio para 
os passageiros; 
Conta-giros; 
Hodômetro digital total e parcial; 
Relógio digital; 
Indicador gradual de temperatura do 

Renault UN 2,0000 R$ 153.500,00 R$ 307.000,00 
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liquido de arrefecimento; 
Indicador gradual de nível de 
combustível; 
Bancos dianteiros com capacidade 
para motorista e + 2 passageiros, 
dotados de encosto de cabeça; 
Bancos dianteiros com cinto de 
segurança de três pontas nas 
laterais; 
Bancos revestidos em couro, 
courvim ou tecido; 
Banco do motorista com regulagem 
de altura; 
Bancos traseiros individuais com 
apoio cabeça e cinto de segurança 
abdominal; 
Bancos revestidos em courvim ou 
tecido, espuma injetada, flexível, 
anatômico e anti-chama com 
costura em solda eletrônica; 
Alça de apoio lado direito; 
Chave extra de ignição; 
Trava elétrica das portas dianteiras 
e traseiras com acionamento à 
distância; 
Sistema de alarme antifurto sonoro; 
Rádio AM/FM, com MP3, USB; 
2 auto-falantes instalados; 
Sistema de navegação (GPS) 
mapas locais (Brasil) atualizado e 
com navegação gratuita; 
Jogo de tapetes; 
Terceira luz de freio (Blake light); 
Tacógrafo Digital com memória e 
função imprimir; 
Chave de rodas; 
Macaco hidráulico compatível com 
peso do veículo; 
Triangulo de segurança; 
Extintor de incêndio; 
Freios a disco nas quatro rodas com 
ABS; 
Eixo dianteiro com barra 
estabilizadora; 
Rodas e pneus compatíveis com o 
veículo; 
Roda e pneu estepe idêntico aos de 
rodagem; 
Capacidade do tanque de 
combustível: 75 litros; 
Comprimento total do veículo: 5545 
mm; 
Altura total do veículo: 2.430 mm; 
Distancia entre eixos: 3.300 mm; 
Válvula anti refluxo de combustível; 
Com 5 portas; 
Porta lateral direita corrediça; 
Porta traseira com abertura de 180º; 
Retrovisor externo com regulagem 
interna; 
Faróis de neblina; 
Protetor de cárter; 
Antena no teto; 
Manual de instruções em português; 
O veículo deverá conter todos os 
equipamentos exigidos pelo 
Departamento de Transito que 
porventura não tenham sido citados 
nas especificações acima. 
Conforme Termo de Referência. 

RODO SERVICE LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 Veículo tipo Ônibus Escolar Rural 

Acessível nas seguintes 
especificações mínimas: 
Zero quilometro; 
Ano de fabricação 2017 ou superior; 
Ano do modelo 2017 ou superior; 

MARCOPO
LO/ 

VOLARE 
V8L 

ESCOLARB
US 

UN 2,0000 R$ 244.000,00 R$ 488.000,00 
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Capacidade para 34 passageiros, 1 
box para PPD , 1 auxiliar e 1 
motorista (total de 37 ocupantes); 
Cor: Amarela; 
Elevador para cadeirante conforme 
Termo de Referência;  
Faixa escolar pintada conforme 
Termo de Referência; 
Motor turbo intercooler; 
Potência de 150 cv; 
Torque de 400 Nm; 
Com 4 cilindros; 
Sistema Elétrico 24 Volts; 
Para brisas inteiriço;  
Equipado com cronotacógrafo 
eletrônico e certificado pelo 
INMETRO. 
Tração 4X2; 
Sistema de injeção eletrônica; 
Bloqueio de ignição com marcha 
engatada; 
Movido a combustível Diesel; 
Embreagem com acionamento 
hidráulico; 
Câmbio manual de 5 marchas à 
frente e uma a ré sincronizadas; 
Equipado com câmera de ré e 
sirene; 
Na utilização de marcha à ré, deverá 
transmitir sinal sonoro de 90dB(A) + 
1 dB(A), sendo entre 500 e 3000Hz 
a 1 metro da fonte geradora em 
qualquer direção, funcionando em 
sincronismo com as luzes de 
marcha à ré; 
Direção hidráulica; 
Tanque de combustível com 
capacidade de 150 litros; 
Reservatório de ureia: 19 litros; 
Rodas de aço 6.00x17.5"; 
Pneus compatíveis com o veículo e 
de acordo com o manual do 
fabricante; 
Rodas e pneu estepe nas mesmas 
especificações dos de rodagem; 
Comprimento do veículo: 8.400mm; 
PBT - Peso Bruto Total de 8.000 kg; 
Largura externa: 2.000 mm; 
Freio motor;  
Freio de serviço com acionamento 
hidráulico ou pneumático e com 
sistema ABS; 
Eixo traseiro motriz com rodados 
duplos e equipado com diferencial; 
Equipado com alternador de 
corrente com capacidade igual ou 
superior a 80Ah; 
Chave reserva de ignição; 
Espelhos retrovisores: interno e 
externos; 
Farol de milha; 
Poltrona do motorista com 
regulagem de altura e encosto; 
Banco do auxiliar com regulagem do 
encosto; 
Cinto de segurança para motorista e 
auxiliar com 3 pontas; 
Freio estacionário com acionamento 
hidráulico ou pneumático;  
Quanto às poltronas dos 
estudantes: 
Poltronas do tipo sofá; 
Poltronas com descanso de braço 
no corredor; 
Poltronas com assento e encosto 
estofados; 
Poltronas revestidas em vinil lavável 
anti deslizante; 
A parte traseira das poltronas deve 



Telêmaco Borba, 04 de outubro de 201712
Edição 1081

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

ser totalmente fechada, inexistindo 
quaisquer arestas, bordas ou cantos 
vivos; 
Não devem possuir parafusos, 
rebites ou outras formas de fixação 
salientes; 
Ao menos 1 poltrona dupla ou 1 
poltrona tripla disponível para uso 
preferencial de estudantes com 
deficiência ou mobilidade reduzida; 
As poltronas duplas deverão possuir 
largura de 800mm com assentos 
inteiriços; 
As poltronas triplas deverão possuir 
largura de 1000mm com assentos 
inteiriços; 
Cinto de segurança abdominal de 2 
pontos para os passageiros e  de 3 
pontos para o motorista e auxiliar; 
Vidros laterais corrediços na cor 
fumê; 
A abertura dos vidros móveis, 
exceto as janelas de acabamento 
e/ou complementação, por questões 
de segurança, deverá ser de 150mm 
(tolerância de -5 e +10mm) em cada 
uma das folhas, que contará com 
limitadores de abertura, fixados nas 
estruturas das esquadrias, e de 
difícil remoção; 
As janelas deverão possuir 
dispositivos que permitam os seus 
travamentos; 
A altura do peitoril da janela, medida 
da parte inferior exposta do vidro em 
relação ao piso interno, deverá estar 
entre 700 e 1.000 mm, com exceção 
das janelas localizadas no posto de 
comando e as janelas localizadas 
nas regiões das caixas de rodas ou 
patamares elevados; 
O ônibus escolar deverá ter 1 
tomada de ar forçado (ventilador) e 
2 tomadas de ar natural (cúpula); 
Sanefa para proteção contra o sol 
no para-brisa dianteiro para 
motorista; 
Porta bagagem interno posicionado 
acima das poltronas;  
Ar condicionado de teto com 
capacidade de 60.000 BTU's; 
Itinerário eletrônico compatível com 
o veículo; 
Porta folha dupla pivotada com 
acionamento pneumático controlada 
pelo motorista (com chave na parte 
externa) para acesso de 
passageiros; 
Plataforma elevatória veicular com 
acionamento eletrônico; 
A disposição das poltronas e Box 
devem seguir o modelo constante 
no Termo de Referência; 
O veículo deverá ser equipado com 
cadeira de rodas; 
Com rádio AM/FM, USB e 
04(quatro) auto  falantes instalados; 
Saída de emergência conforme 
legislação vigente; 
Assoalho em madeira (compensado 
naval), revestido com tapete plástico 
de alta resistência. 
As superfícies de piso da área 
reservada para acomodação de 
cadeira de rodas, degraus internos, 
área de embarque e desembarque, 
plataforma elevatória, rampas 
internas e de acesso ao veículo 
deverão possuir características 
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antiderrapantes; 
Toda a superfície do piso deverá ser 
em compensado naval revestido 
com material antiderrapante, 
podendo ser utilizado outros 
materiais nas caixas de rodas e piso 
da cabine do condutor; 
Escada de acesso ao veículo pela 
porta de serviço deverá ser 
construída com 2 degraus; 
Deverá possuir 2 pega mãos 
instalados em cada folha da porta de 
serviço, cujas posições devem estar 
a 400mm e a 1.000mm de altura, 
medidos a partir do piso do primeiro 
degrau, formando simetria 
aproximadamente paralela à 
inclinação da escada; 
Com macaco hidráulico compatível 
com o peso do veículo, chave de 
roda, extintor de incêndio e 
triângulo. 
Alavanca de reboque com engate; 
Painel traseiro com vigia fechado; 
O veículo deverá conter todos os 
equipamentos exigidos pelo 
Departamento de Trânsito que 
porventura não tenham sido citados 
nas especificações acima. 
Conforme Termo de Referência. 

MONT KÓYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
6 Veículo tipo Crossover ou SUV zero 

quilometro nas seguintes 
especificações mínimas: 
Ano de Fabricação: 2017 ou 
superior; 
Ano do Modelo: 2017 ou superior; 
Tipo da pintura: Padrão sólido ou 
metálico; 
Cor: Branca ou Prata; 
Capacidade: Motorista + 4 
passageiros; 
Combustível: Flex - Gasolina e 
Etanol; 
Motor: 2.0; 
Cilindradas: 1998; 
Potencia: Gasolina: 150 CV / Etanol: 
160 CV; 
Transmissão: Automática 
Capacidade do Tanque de 
Combustível: 58 litros; 
Capacidade do porta malas: 390 
litros; 
Rodas: Liga leve com 17 Polegadas; 
Pneus: Compatível com o veículo; 
Freios: A disco nas 4 rodas; 
Sistema ABS nas 4 rodas; 
Suspensão: Independente nas 4 
rodas; 
Direção: Hidráulica ou Elétrica; 
Coluna de direção com ajuste de 
altura e profundidade; 
Piloto automático; 
Comando de piloto automático no 
volante; 
Comando do sistema de áudio no 
volante; 
Câmera de ré; 
Sensor de estacionamento traseiro; 
Ar condicionado quente e frio de 
fábrica; 
Sistema multimídia em tela de 6 
polegadas com Rádio 
AM/FM/CD/DVD/MP3/BLUETOOT
H 
Entrada AUXILIAR/IPOD/USB; 
Tomada 12 V; 

Mitsubishi UN 1,0000 R$ 97.900,00 R$ 97.900,00 
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4 alto falantes; 
Antena no teto; 
Air Bag motorista e passageiro; 
Vidros das portas dianteiras e 
traseiras com acionamento elétrico;; 
Alarme sonoro com acionamento a 
distância; 
Trava elétrica das portas com 
acionamento a distância; 
Trava elétrica das portas acionada 
pela fechadura da porta do 
motorista; 
Cintos de segurança de 3 pontos 
para todos os ocupantes; 
Aviso sonoro do cinto de segurança 
do motorista; 
Banco do motorista com regulagem 
de distância, inclinação e altura; 
Encosto de cabeças para todos os 
ocupantes; 
Iluminação interna; 
Para sóis com espelho e iluminação; 
Acendimento automático dos faróis; 
Marcador de combustível; 
Alerta de super aquecimento do 
motor; 
Informação de consumo de 
combustível; 
Informação de autonomia de 
combustível; 
Informação de velocidade média; 
Limpador do para brisas com 3 
velocidades; 
Limpador do vidro traseiro; 
Desembaçador do vidro traseiro; 
Porta malas com iluminação; 
Porta malas com tapete; 
Farol de neblina; 
Terceira luz de freio elevada; 
Espelhos retrovisores externos com 
acionamento elétrico; 
Espelho retrovisor interno com 
opção dia e noite; 
Espelhos retrovisores externos na 
cor do veículo ou cromados; 
Maçanetas das portas na cor do 
veículo ou cromadas; 
Para choques na cor do veículo; 
Aero fólio traseiro; 
Trava anti furto do pneu estepe; 
Tapetes de borracha ou de carpete 
sobre o carpete original do veículo 
para todos os ocupantes; 
Protetor de cárter; 
Pneu estepe; 
Chave reserva; 
Chave de rodas; 
Macaco; 
Triângulo de sinalização; 
Extintor de incêndio; 
Chave ou mecanismo de 
destravamento do pneu estepe; 
Deverá atender as regras de 
contratação definidas no Termo de 
Referência. 

TOTAL R$1.091.200,00 
 

  

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

ITENS DESERTOS 
 04   
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V A L O R    T O T A L :    R$1.091.200,00  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 28 de setembro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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  PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

 
  Pregão Presencial N.º 118/2017

 
  PROTOCOLO Nº 41527/2017

   
O  Prefeito  Municipal  de  Telêmaco  Borba,  no  uso  de  suas  atribuições  e
analisando  o  contido  no  procedimento  licitatório  epigrafado,  resolve  
HOMOLOGAR  a  decisão  constante  do  Termo  de  adjudicação  em  que  a
Comissão  Permanente  de  Licitação,  nomeados  pelo  Decreto  nº  23959  de
09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:
GRAFICA PLANETA LTDA
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

81 Ficha de controle de 
aprazamento/imunização 
nas medidas 210x140 
mm Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em papel 
cartão branco; Gramatura 
de 180 g/m2;Formato 
aberto; Impressão 1 x 0.

 CEN 4,0000 R$30,00 R$120,00

101 Livro de infortunistica 
com as seguintes 
especificações mínimas: 
Folhas impressas :frente 
e verso;Capa dura escrita 
Secretaria Municipal de 
Saúde;Contendo 100 
folhas com 
linhas;Dimensões:Miolo: 
21x30cmLombada: 12mm.

 UN 20,0000 R$82,00 R$1.640,00

INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA - ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

61 Carimbo autoentintado 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em 
material 
plástico;Impressão para 
10 linhas;Formato de 
impressão 
retangular;Dimensões 40 
x60mm;Aparelho na cor 
preta;Refil incluso,  na cor 
preta;Refil para 1.500 
impressões;Na parte 
superior do carimbo 
deverá existir "espelho" 
com a informação e a 
posição da impressão do 
carimbo.

 UN 30,0000 R$28,00 R$840,00

62 Carimbo autoentintado 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em 
material 
plástico;Impressão para 4 
linhas;Formato de 
impressão 
retangular;Dimensões 
38x14mm;Aparelho na 
cor preta;Refil incluso,  na 
cor preta;Refil para 1.500 
impressões;Na parte 
superior do carimbo 
deverá existir "espelho" 

 UN 30,0000 R$12,00 R$360,00
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Fornecedor:
INDÚSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA - ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

com a informação e a 
posição da impressão do 
carimbo.

63 Carimbo autoentintado 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em 
material 
plástico;Impressão para 5 
linhas;Formato de 
impressão 
retangular;Dimensões 18 
x47mm;Aparelho na cor 
preta;Refil incluso,  na cor 
preta;Refil para 1.500 
impressões;Na parte 
superior do carimbo 
deverá existir "espelho" 
com a informação e a 
posição da impressão do 
carimbo.

 UN 30,0000 R$15,00 R$450,00

64 Carimbo autoentintado 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em 
material 
plástico;Impressão para 5 
linhas;Formato de 
impressão 
retangular;Dimensões 30 
x60mm;Aparelho na cor 
preta;Refil incluso,  na cor 
preta;Refil para 1.500 
impressões;Na parte 
superior do carimbo 
deverá existir "espelho" 
com a informação e a 
posição da impressão do 
carimbo.

 UN 10,0000 R$30,00 R$300,00

65 Carimbo autoentintado 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em 
material 
plástico;Impressão para 7 
linhas;Formato de 
impressão 
retangular;Dimensões 
25x70mm;Aparelho na 
cor preta;Refil incluso,  na 
cor preta;Refil para 1.500 
impressões;Na parte 
superior do carimbo 
deverá existir "espelho" 
com a informação e a 
posição da impressão do 
carimbo.

 UN 10,0000 R$31,00 R$310,00

105 Refil para carimbo auto-
entintado Cor preto ;Área 
de impressão 25x70mm.

 UN 10,0000 R$15,00 R$150,00

106 Refil para carimbo auto-
entintado Cor preto;Área 
de impressão 18x47 mm.

 UN 30,0000 R$10,00 R$300,00

107 Refil para carimbo auto-
entintado Cor preto;Área 
de impressão 30x60 mm.

 UN 10,0000 R$15,00 R$150,00

108 Refil para carimbo auto-
entintado Cor preto;Área 
de impressão 38x14 mm.

 UN 30,0000 R$7,99 R$239,70

109 Refil para carimbo auto-
entintado Cor preto;Área 
de impressão 40x60 mm.

 UN 30,0000 R$15,00 R$450,00
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Fornecedor:
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

35 Bloco de fichas do 
Programa Nacional de 
Controle da Dengue, 
Resumo semanal do 
serviço antivetorial; 
Confeccionado em papel 
off set branco; 
Impressão 1x0, na cor 
preta;
Gramatura 56 g/m2;
Formato 210 mm x 300 
mm; 
Bloco com 100 folhas.

NORTE BL 150,0000 R$3,00 R$450,00

37 Bloco de Laudos de 
Teste Rápido Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Autocopiativo;Gramatura 
de 63 g/m²;Impressão 
1x0;1ª via branca;2ª via 
azul;Formato 297x210 
mm;Bloco com 50x2 vias.

NORTE BL 100,0000 R$6,40 R$640,00

MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

2 Adesivo SEXO SEM DST 
com as seguintes 
especificações:
Confeccionado em vinil 
com brilho;
Impressão digital, com 
1440 dpi de resolução;
Colorido 4x0 cores;
Formato redondo;
Medindo: 90 mm x 90 mm.

MONDRIAN UN 5.000,0000 R$0,36 R$1.800,00

17 Bloco de Exame do 
Recém-Nascido Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

MONDRIAN BL 100,0000 R$2,47 R$247,00

20 Bloco de Ficha de 
Investigação de Acidente 
de Trabalho De material 
BiológcoCom as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

MONDRIAN BL 15,0000 R$7,65 R$114,75

28 Bloco de Ficha de 
Monitorização de 
Doenças Diarréicas 
Agudas Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 
297x210mm; Bloco com 
50 folhas.

MONDRIAN BL 20,0000 R$6,30 R$126,00

30 Bloco de Ficha de 
notificação:
Confeccionado em papel 
off-set;

MONDRIAN BL 50,0000 R$3,99 R$199,50
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Fornecedor:
MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

Gramatura de 75g/m²;
Impressão 1x1;
Formato 210x185mm;
Bloco com 100 folhas.

34 Bloco de Ficha de visita 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 
155x105mm;Bloco com 
100 folhas.

MONDRIAN BL 500,0000 R$1,29 R$645,00

45 Bloco de Partograma e 
Ficha Perinatal de Risco 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x297mm;Bloco com 
50 folhas.

MONDRIAN BL 100,0000 R$2,99 R$299,00

46 Bloco de Prescrição 
Médica Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-set; 
Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
300x210mm;Bloco com 
50 folhas.

MONDRIAN BL 100,0000 R$2,99 R$299,00

47 Bloco de Receituário 
Especial Retinóides 
Sistêmicos, nas seguintes 
especificações mínimas:
Com numeração de 001 a 
050;
Confeccionado em papel 
autocopiativo;
Bloco com 50 jogos de 2 
vias;
1ª via na cor branca, 
gramatura de 63 g/m² e 
2ª via em papel comum 
na cor branca ou verde 
picotado, gramatura de 
52 g/m² na cor verde 
claro;
Impressão 1x0;
Formato: 160x80 mm.

MONDRIAN BL 50,0000 R$3,85 R$192,50

56 Bloco de Termo de 
Conhecimento de Risco e 
de Consentimento Pós-
informação para Homens 
ou Mulheres Maiores que 
55 anos de idade;
Confeccionado em papel 
autocopiativo;
Bloco com 50 jogos de 03 
vias;
As 03 vias na cor branca, 
gramatura de 63 g/m²;
Impressão 1x0;
Formato: 230x 160 mm.

MONDRIAN BL 50,0000 R$8,75 R$437,50

60 Bloco Prontuário da 
Gestante, Com as 
seguintes especificações 
mínimas:confeccionado 
em papel off - set, 
branco, com gramatura 

MONDRIAN BL 100,0000 R$5,80 R$580,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Fornecedor:
MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

de 75 g/m2, formato 210 
mm x 297 mm, impressão 
colorida  4 x 2 cores, 
bloco com 50 folhas.

66 Cartão de controle de 
exames colorido Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel 
cartão;Gramatura de 
180g/m²;Impressão 
4x4;Formato 
136x100mm.Os cartões 
deverão ser entregues 
limpos, uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.Conforme Termo 
de Referência.

MONDRIAN MIL 5,0000 R$91,00 R$455,00

74 Cartilha "APRENDA A SE 
CUIDAR", Com as 
seguintes especificações 
mínimas: Capa e miolo 
confeccionados em papel 
couchê; Gramatura de 
120 g/m²;Formato 
fechado, medindo: 15 cm 
x 11 cm; Colorido (04 x 
04 cores) capa e miolo; 
Contendo 06  paginas 
incluindo capa e miolo; 
Acabamento grampeado 
tipo cavalete.

MONDRIAN MIL 5,0000 R$286,00 R$1.430,00

76 Cartilha "MEU SALÃO 
LIVRE DAS 
HEPATITES", Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Capa e miolo 
confeccionados  em 
papel couchê;Gramatura 
de 120 g/m²;Formato 
fechado, medindo: 11 cm 
x 21 cm;Colorido (04 x 04 
cores);Contendo 08 
paginas incluindo capa e 
miolo (02 folhas abertas e 
dobradas);Acabamento 
grampeado tipo cavalete.

MONDRIAN UN 500,0000 R$1,35 R$675,00

77 Cartilha "SAIBA COMO 
SE PROTEGER", Com as 
seguintes especificações 
mínimas: Capa e miolo 
confeccionados em papel 
couchê; Gramatura de 
120 g/m²;Formato 
fechado, medindo: 15 cm 
x 12 cm; Colorido (04 x 
04 cores); Contendo 16 
paginas incluindo capa e 
miolo; Acabamento 
grampeado tipo cavalete.

MONDRIAN MIL 5,0000 R$485,00 R$2.425,00

79 Envelope carta nas 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado 
em papel Kraft;Na cor 
branca; Sem RPC 
(liso);Dimensões 114 x 
162 mm;Gramatura de 90 
g/m2;Com timbre da 
Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba.

MONDRIAN CEN 50,0000 R$10,50 R$525,00

82 Folder  "Já Pensou em 
Parar de Fumar?" Nas 

MONDRIAN MIL 1,0000 R$250,00 R$250,00
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Fornecedor:
MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel couchê brilho; 
Gramatura de 150g/m²; 
Impressão 4x4; Com 2 
dobras; Formato aberto 
295 x 210mm; Formato 
fechado 100 x 
210mm.Deverão ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.  Conforme 
Termo de Referência.

83 Folder "Aids, aprenda a 
se cuidar" Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel couchê 
brilho;Gramatura de 150g/
m²;Impressão 
4x4;Formato aberto 188 x 
198 mm;Formato fechado 
98 x 198 mm;Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

MONDRIAN MIL 5,0000 R$170,00 R$850,00

85 Folder de orientação da 
dengue Nas seguintes 
especificações mínimas: 
Impresso em off-set 
gramatura de 75 g/m²; 
Impressão colorida 4x4; 
Formato aberto 216  mm 
x 303 mm; 2 dobras.

MONDRIAN MIL 35,0000 R$94,00 R$3.290,00

89 Folder Hanseníase 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel 
couchê;Gramatura de 
180g/m²;Impressão 
4x0;Formato 
150x210mm;Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.Conforme Termo 
de Referência.

MONDRIAN MIL 5,0000 R$115,00 R$575,00

90 Folder "Hepatites B e C" 
São Doenças 
Silenciosas: 
Confeccionado em papel 
couchê; Gramatura de 
150g/m²;Impressão 4x4;3 
2 dobras; Formato aberto 
300x210mm;Formato 
fechado 100x210mm.

MONDRIAN MIL 2,0000 R$250,00 R$500,00

93 Folder "Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família" Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em  papel couchê 
brilho;Gramatura de 150g/
m²;Impressão 4 x 4;Com 
2 dobras;Formato aberto 
200x150mm;Deverão ser 

MONDRIAN MIL 4,0000 R$128,00 R$512,00
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MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA ME
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.  Conforme 
Termo de Referência.

94 Folder "Onde está a 
Aids?", com as seguintes 
especificações mínimas:
Confeccionado em papel 
cartão;
Gramatura de 180g/m²;
Impressão 4x4;
1 dobra;
Formato aberto 
228x145mm;
Formato fechado 
114x145mm.
Deverão ser entregues 
limpos, uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

MONDRIAN MIL 5,0000 R$131,00 R$655,00

96 Folder "Por uma vida 
melhor sem cigarro", nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Impresso em papel 
couchê brilho; 
Gramatura de 150g/m²;
Formato fechado, 
medindo: 150 x 210 mm; 
Formato aberto, medindo: 
300 x 210 mm;
Impressão 4x4; 
Acabamento com 1 
dobra. 
Produto deverá ser 
entregue limpo, uniforme, 
sem amassado, sem 
rasgado, impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

MONDRIAN MIL 3,0000 R$227,00 R$681,00

97 Folder Tuberculose 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel 
couchê;Gramatura de 
180g/m²;Impressão 
4x0;Formato 
150x210mm;Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.Conforme Termo 
de Referência.

MONDRIAN MIL 5,0000 R$115,00 R$575,00

98 Folder (VISTA-SE, USE 
SEMPRE CAMISINHA) 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Impresso em 
papel couchê 
brilho;Gramatura 115g/
m²;Formato fechado, 
medindo: 150 x 
120mm;Formato aberto, 
medindo: 240 x 
150mm;Colorido 4 x 4 
cores;Dobra ao 
meio.Devem  ser 

MONDRIAN MIL 5,0000 R$127,00 R$635,00
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entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
clara, legivel, sem falhas 
ou borrões.

99 Guia (As 20 perguntas 
mais frequentes sobre 
AIDS) Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Impresso em 
papel couchê 
brilho;Gramatura 170g/
m²;Colorido 4 x 4 
cores;Formato fechado, 
medindo: 140 x 
200mm;Formato aberto, 
medindo: 140 x 400mm;8 
páginas, inclusive 
capa;Dobra e grampo ao 
meio.Devem  ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
clara, legivel, sem falhas 
ou borrões.

MONDRIAN MIL 3,0000 R$548,00 R$1.644,00

100 Livreto "Terceira idade e 
doenças sexualmente 
transmissíveis" , 
totalmente confeccionado 
em papel couchê com 
gramatura mínima de 150 
g/m2, formato fechado 
210 mm x 100 mm, 
formato aberto 210 mm x 
200 mm, com 12 páginas 
incluindo a capa e o 
miolo, impressão 4 x 4 
colorida, com dobra e 2 
grampos

MONDRIAN MIL 3,0000 R$499,00 R$1.497,00

102 Papelão, tipo capa dura, 
nas seguintes 
especificações mínimas: 
Espessura 2 mm;Medidas 
(AxL) 30 x 23 
mm;Superfície lisa.

MONDRIAN UN 500,0000 R$0,90 R$450,00

104 Pasta para Laudo com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Em Cartolina na cor 
branca; 
Gramatura 180g/m²; 
Impressão 1 x 0; 
Formato fechado: 230mm 
x 320mm; 
Formato aberto: 317mm x 
320mm. 
Com 2 orelhas para 
grampo.

MONDRIAN CEN 10,0000 R$54,89 R$548,90

111 Selo Ambiente Livre de 
Aedes autoadesivo com 
as seguintes 
especificações:
Confeccionado em vinil 
com brilho;
Impressão digital, com 
1440 dpi de resolução;
Colorido 4x0 cores;
Com recorte eletrônico;
Medindo: 300 mm x 500 
mm.

MONDRIAN UN 200,0000 R$5,25 R$1.050,00
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DAVID CAVAGNOLI
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

3 Aviso de coleta para 
primeiro Mutirão com as 
seguintes especificações 
mínimas: Impresso em 
folha de papel sulfite; Cor 
branca; Gramatura 63 g/
m2; Impressão 1 x 
0;Formato aberto 97 mm 
x 210 mm.

Cavagnoli 
Comunicação 
Visual

CEN 400,0000 R$1,59 R$636,00

4 Aviso de coleta para 
segundo Mutirão com as 
seguintes especificações 
mínimas: Impresso em 
folha de papel sulfite; Cor 
branca; Gramatura 63 g/
m2; Impressão 1 x 
0;Formato aberto 97 mm 
x 210 mm.

Cavagnoli 
Comunicação 
Visual

CEN 400,0000 R$1,59 R$636,00

70 Cartaz  "Protocolo para o  
Atendimento às pessoas 
em Situação de Violência 
Sexual"Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em papel 
couchê; Gramatura de 
150g/m²; Impressão 
colorida 4x0; Formato 
420x297mm. Deverá ser 
entregue limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.  Embalagem 
com 100 unidades.

Cavagnoli 
Comunicação 
Visual

CEN 1,0000 R$215,00 R$215,00

80 Ficha de comprovante de 
entrega de EPI 
confeccionado em papel 
cartão branco;com 
gramatura mínima de 
180g/m2;formato 210 mm 
x 297 mm;impressão 1 x 
1.

Cavagnoli 
Comunicação 
Visual

CEN 5,0000 R$29,50 R$147,50

86 Folder de orientação do 
Carrapato nas seguintes 
especificações mínimas: 
Impresso em papel 
couchê;
Gramatura de 150 g/m²; 
Impressão colorida 4x4;
Formato aberto 216 mm x 
303mm; 
2 dobras.

Cavagnoli 
Comunicação 
Visual

MIL 1,0000 R$244,00 R$244,00

92 Folder Narguilé com as 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado 
em papel couchê; 
Gramatura de 180g/m²; 
Impressão 4x1 ; Formato 
150x210mm;Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

Cavagnoli 
Comunicação 
Visual

MIL 1,0000 R$295,00 R$295,00

DANIEL ROGÉRIO DA ROCHA
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

1 Adesivo Juntos Contra o 
Aedes com as seguintes 
especificações:
Confeccionado em vinil 
com brilho;

 UN 5.000,0000 R$0,62 R$3.100,00
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Impressão digital, com 
1440 dpi de resolução;
Colorido 4x0 cores;
Medindo: 150 mm x 150 
mm.

7 Bloco de Atestado 
Médico  Com as 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado 
em papel off-set; 
Gramatura de 75g/m²; 
Impressão 1x0; Formato 
135 x 210mm; Bloco com 
100 folhas.

 BL 500,0000 R$1,69 R$845,00

16 Bloco de 
encaminhamento de 
consultas Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 
100x80mm;Bloco com 50 
folhas.

 BL 24,0000 R$3,85 R$92,40

19 Bloco de Ficha de 
Atendimento Ambulatorial 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-set; 
Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 155 x 215 
mm;Bloco com 100 fichas.

 BL 1.000,0000 R$1,59 R$1.590,00

32 Bloco de Ficha de 
Preventivo Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 
210x297mmBloco com 50 
folhas.

 BL 300,0000 R$1,51 R$453,00

36 Bloco de impresso 
referencia/contra 
referencia  com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel branco, 
Gramatura 63 g/m2, 
Formato 220 mm x 300 
mm, Impressão 1 x 1 
(frente e verso), Bloco 
com 100 folhas.

 BL 800,0000 R$2,99 R$2.392,00

48 Bloco de Receituário nas 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado 
em papel 
autocopiativo;Bloco com 
50 jogos de 2 vias;1ª via 
cor branca, 2ª via cor 
verde claro;Gramatura de 
63 g/m²Folhas picotadas 
ou 
destacáveis;Impressão 
1x0; Formato 210 mm x 
155 mm.

 BL 500,0000 R$3,29 R$1.645,00

49 Bloco de receituário 
simples Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-

 BL 5.000,0000 R$1,39 R$6.950,00
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set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 114 x 229 
mm;Bloco com 100 folhas.

57 Bloco de Termo de 
Conhecimento de Risco e 
de Consentimento Pós-
informação para 
Pacientes do Sexo 
Feminino Menores de 55 
Anos de Idade;
Confeccionado em papel 
autocopiativo;
Bloco com 50 jogos de 03 
vias;
As 03 vias na cor branca, 
gramatura de 63 g/m²;
Impressão 1x0;
Formato: 230x 160 mm.

 BL 50,0000 R$8,80 R$440,00

58 Bloco Dengue/
Entomologia com as 
seguintes especificações: 
confeccionado em papel 
off-set; Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 65 x 70 mm; 
Bloco com 100 folhas.

 BL 500,0000 R$0,79 R$395,00

67 Cartão de vacina adulto
Confeccionado em papel 
cartão; 
Gramatura de 180g/m²;
Impressão 1x1; 
Formato fechado 
85x115mm. 
Formato aberto 
85x230mm.

 MIL 5,0000 R$80,00 R$400,00

68 Cartão de vacina infantil;
Confeccionado em papel 
cartão;
Gramatura de 180g/m²; 
Impressão 1x1; 
Formato fechado 
112x110mm. 
Formato aberto 
224x110mm.

 MIL 5,0000 R$80,00 R$400,00

75 Cartilha infantil contra 
Dengue, Zika e 
Chikungunya,  com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Impresso em papel Off-
Set; 
Gramatura 90g/m²;
Colorido 4 x 4 cores; 
Formato fechado: 
medindo 210 x 150mm;  
Formato aberto: medindo 
210 x 450mm; 
Com 26 páginas incluindo 
capa e miolo.
Acabamento dobra e 
grampo ao centro.

 UN 10.000,0000 R$0,74 R$7.400,00

78 Desenho para colorir 
sobre a dengue  Com as 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado 
em papel off-set; 
Gramatura de 75g/m²; 
Impressão 1x0;Formato 
aberto 271x210mm. 
Deverá ser entregue 
limpos, uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 

 MIL 3,0000 R$85,29 R$255,87
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legível, sem falhas ou 
borrões.

88 Folder febre chikungunya 
Nas seguintes 
especificações mínimas: 
Impresso em papel 
couchê gramatura de 150 
g/m²; Impressão colorida 
4x4; Formato aberto 216 
mm x 303mm; 2 dobras.

 MIL 5,0000 R$196,00 R$980,00

91 Folder "Hepatites virais B 
e C" Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel 
couchê;Gramatura de 
150g/m²;Impressão 4x4;3 
dobras;Formato aberto 
402x210mm;Formato 
fechado 
106x210mm.Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

 MIL 5,0000 R$299,00 R$1.495,00

95 Folder "Orientação 
farmacêutica" Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel 
couchê;Gramatura de 
150g/m²;Impressão 4x4;2 
dobras;Formato aberto 
300x210mm;Formato 
fechado 
100x210mm.Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

 MIL 5,0000 R$194,50 R$972,50

103 Pasta  "Serviço Municipal 
da Vigilância Sanitária" 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em Cartolina;Na cor 
branca;Gramatura 180g/
m²;Impressão 1 x 
0;Formato fechado: 
230mm x 
320mm;Formato aberto: 
317mm x 320mm.

 CEN 10,0000 R$49,99 R$499,90

JEFERSON LOPES 03659856940
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

5 Bloco de 
Acompanhamento de 
Diabéticos Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 230x155 
mm;Bloco com 100 fichas.

 BL 200,0000 R$1,99 R$398,00

6 Bloco de atendimento anti 
rábico Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel sulfite 

 BL 15,0000 R$4,38 R$65,70
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branco;Impressão na cor 
preta 1 x 1;Gramatura de 
75 g/m2;Fformato 
A4;Bloco com 100 folhas.

8 Bloco de Boletim de 
Reconhecimento Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 
210x300mm;Bloco com 
100 folhas.

 BL 30,0000 R$4,38 R$131,40

9 Bloco de boletim diário de 
produção
Confeccionado em papel 
off-set,
Gramatura de 63g/m²,
Impressão 1 x 1;
Formato 210 x 290mm;
Bloco com 50 folhas.

 BL 150,0000 R$1,99 R$298,50

10 Bloco de boletim mensal 
de doses aplicadas Com 
as seguintes 
especificações 
mínimas:confeccionado 
em papel sulfite 
branco,impressão na cor 
preta 1 x 1, gramatura  de 
75 g/m2,formato A 
4,bloco com 100 folhas.

 BL 24,0000 R$4,38 R$105,12

11 Bloco de Cadastro 
Domiciliar Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x297mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 500,0000 R$1,99 R$995,00

12 Bloco de Consulta de Pré-
Natal/Nascer no Paraná 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x297mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 10,0000 R$9,00 R$90,00

13 Bloco de Consulta e 
abertura do Pré-Natal 
Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
297x210mm;Bloco com 
100 folhas.

 BL 20,0000 R$4,38 R$87,60

14 Bloco de Consultas 
Subsequentes do Pré-
Natal Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
297x210mm;Bloco com 

 BL 40,0000 R$4,48 R$179,20
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100 folhas.
15 Bloco de controle de 

temperatura 
confeccionado em papel 
sulfite branco; Gramatura 
mínima de 63 g/m2; 
Medidas 297 mm x 210 
mm; Impressão 1 x 0; 
Bloco com 100 folhas.

 BL 10,0000 R$9,00 R$90,00

18 Bloco de ficha de 
Acompanhamento de 
Hipertensos B-HÁ Com 
as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-set, 
Gramatura de 63g/
m²,Impressão 1 x 
0,Formato 230 x 155mm. 
Bloco com 100 folhas.

 BL 200,0000 R$1,99 R$398,00

21 Bloco de Ficha de 
Investigação de 
Coqueluche Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00

22 Bloco de Ficha de 
Investigação de Doenças 
Exantemáticas Febris 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00

23 Bloco de Ficha de 
Investigação de Gestante 
HIV Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00

24 Bloco de Ficha de 
Investigação de Hepatites 
Virais Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 4,0000 R$15,00 R$60,00

25 Bloco de Ficha de 
Investigação de 
Leptospirose Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00
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210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

26 Bloco de Ficha de 
Investigação de 
Meningite Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00

27 Bloco de Ficha de 
Investigação de Sífilis em 
Gestante Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00

29 Bloco de Ficha de 
notificação com as 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado 
em papel off-set; 
Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 
205x140mm;Carbonada, 
Bloco com 100 folhas (50 
folhas primeira via + 50 
folhas segunda via).

 BL 100,0000 R$4,50 R$450,00

31 Bloco de Ficha de 
Notificação/Investigação 
de Sífilis Congênita Com 
as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
setGramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00

33 Bloco de Ficha de 
Registro Diário dos 
Atendimentos  Gestantes 
no Sisprenatal.Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set,Gramatura de 63g/
m²,Impressão 1 x 0  
Formato 210 x 297mm. 
Bloco com 50 folhas.

 BL 20,0000 R$5,00 R$100,00

38 Bloco de movimento 
diário de imunológicos 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x0;Formato 
210x295mm;Bloco com 
100 folhas.

 BL 12,0000 R$6,00 R$72,00

39 Bloco de Movimento 
Mensal de 
Imunobiológico Com as 
seguintes especificações 

 BL 12,0000 R$6,00 R$72,00



Telêmaco Borba, 04 de outubro de 201730
Edição 1081

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Fornecedor:
JEFERSON LOPES 03659856940
Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão1x0; 
Formato 
210x295mm;Com 6 
folhas cada jogo;Bloco 
com 150 folhas.

40 Bloco de notificação de 
acidente de trabalho 
grave Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura 75g/
m²;Impressão 1 x 
1;Formato 297 x 
210mm;Bloco com 50 
folhas.

 BL 15,0000 R$6,00 R$90,00

41 Bloco de Notificação de 
Conjuntivite;
Confeccionado em papel 
off-set ;
Gramatura de 75g/m²;
Impressão 1x0;
Formato 210x150mm;
Bloco com 100 folhas.

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00

42 Bloco de notificação de 
DST;
Confeccionado em papel 
off-set;
Gramatura 75g/m²;
Impressão 1 x 0;
Formato 150mm x 
210mm;
Bloco com 100 folhas.

 BL 15,0000 R$6,00 R$90,00

43 Bloco de notificação de 
Varicela;
Confeccionado em papel 
off-set;
Gramatura 63g/m²;
Impressão 1 x 0;
Formato 150mm x 
210mm;
Bloco com 100 folhas.

 BL 2,0000 R$28,00 R$56,00

44 Bloco de Notificação de 
Violência Doméstica, 
Sexual e Outras Violência 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 
1x1;Formato 
210x295mm;Bloco com 
50 folhas.

 BL 10,0000 R$9,00 R$90,00

50 Bloco de registro de 
atividades, 
procedimentos e 
notificações Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set,Gramatura de 75g/
m²;Impressão 1 x 
0;Formato 295 x 
210mm;Bloco com 50 
folhas.

 BL 25,0000 R$2,60 R$65,00

51 Bloco de Registro 
permanente de vacinas: 
Impresso em papel off-set;
Gramatura 75 g/m²;
Impressão 1x1;

 BL 20,0000 R$2,60 R$52,00
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Formato 297x210 mm;
Bloco com 50 folhas.

52 Bloco de relatório de 
produção e de 
marcadores para 
avaliação - 
complementarCom as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 75g/
m²;Impressão 1 x 
0;Formato 295 x 
210mm;Bloco com 50 
folhas.

 BL 100,0000 R$2,59 R$259,00

53 Bloco de requisição de 
exames Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel off-
set;Gramatura de 63g/
m²;Impressão 1 x 
1;Formato 215 x 
150mm;Bloco com 100 
folhas.

 BL 2.000,0000 R$1,49 R$2.980,00

54 Bloco de requisição de 
exames Vigilância 
Epidemiológica, com as 
seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado 
em papel off-set; 
Gramatura 63g/
m²;Impressão 1 x 0; 
Formato 215 x 150mm; 
Bloco com 100 folhas.

 BL 50,0000 R$2,40 R$120,00

55 Bloco de serviço 
odontológico Com as 
seguintes especificações 
mínimas:medindo 10X11 
cm, em papel sulfite 75 
gr, folha 
branca,impressão em 
preto, impressão 1X0, 
Bloco com 100 folhas.

 BL 100,0000 R$1,60 R$160,00

59 Bloco Notificação 
Preliminar nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em papel 
autocopiativo;Com 
colagem 
superior;Gramatura 56g/
m²;nas medidas 
210x297mm;Bloco 50 x 2 
vias;1ª via branca; 2ª via 
azul;Impressão 1x0.

 BL 20,0000 R$12,45 R$249,00

69 Cartão "Dicas para 
resistir à vontade de 
fumar" Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel couchê 
fosco;Gramatura de 150g/
m²;Impressão 4x4;1 
Dobra;Formato aberto 
130 x 100 mm;Formato 
fechado 64 x 100 mm;Os 
cartões devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

 MIL 1,0000 R$200,00 R$200,00

71 Cartaz "Previna acidentes  CEN 2,0000 R$220,00 R$440,00
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com material biológico" 
Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel 
couchê;Gramatura de 
150g/m²;Impressão 
4x0;Formato 
420x297mm.Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

72 Cartaz "Profilaxia raiva 
humana" Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel 
couchê;Gramatura de 
150g/m²;Impressão 
4x0;Formato 
450x640mm.Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

 CEN 1,0000 R$359,10 R$359,10

73 Cartaz sobre hepatites B 
e C para salão de beleza 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em papel 
couchê; Gramatura de 
150g/m²; Impressão 
colorida 4x0; Formato 
460x640mm. Deverá ser 
entregue limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

 CEN 2,0000 R$300,00 R$600,00

84 Folder Conselho 
Municipal de Políticas 
Sobre Drogas de 
Telêmaco Borba Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado 
em papel 
couchê;Gramatura de 
150g/m²;Impressão 4x4;2 
dobras;Formato aberto 
260x185mm;Formato 
fechado 
180x90mm.Devem ser 
entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
legível, sem falhas ou 
borrões.

 MIL 5,0000 R$194,00 R$970,00

87 Folder (Eu preciso fazer o 
teste de HIV/AIDS?) Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Impresso em 
papel Off-Set;Gramatura 
90g/m²;Colorido 4 x 4 
cores;Formato fechado, 
medindo: 210 x 
150mm;Formato aberto, 
medindo: 210 x 450mm;2 
dobras.Devem  ser 

 MIL 5,0000 R$292,00 R$1.460,00
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entregues limpos, 
uniformes, sem 
amassados, sem 
rasgados, com impressão 
clara, legivel, sem falhas 
ou borrões.

110 Requerimento em papel 
off-set branco, 56g, 
formato A4 
(210x297mm), impressão 
1x0 cor, bloco com 100 
folhas.

 BL 3,0000 R$25,00 R$75,00

TOTAL R$75.397,64

 

ITENS FRUSTRADOS
Nenhum Item Frustado

ITENS DESERTOS
Nenhum Item Deserto

V A L O R    T O T A L :    R$75.397,64

Telêmaco Borba, 2 de outubro de 2017.

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

           
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  

 
 
O(A) Pregoeiro(a)   MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:  
 
1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:  
a)        Processo nº 45228  
b)        Pregão Presencial nº 120/2017  
c)        Data da adjudicação: 04/10/2017 
d)        Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar  
 
 
EMPRESA: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

12 Aparelho de barbear nas seguintes 
especificações mínimas: Descartável;Com 
fita lubrificante;Com duas lâminas de inox 
fixas;Sem rebarbas ou sinais de 
oxidação;Com corte uniforme;Cabo 
plástico com textura antideslizante;Capa 
de plástico para proteger as 
lâminas.Embalagem com 2 unidades. 

VITALMAX 1.400,00 EMB R$0,95 

13 Aparelho de pressão arterial com coluna 
de mercúrio, de mesa, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Manômetro de mercúrio com escala 
vertical de 0 a 300 mmHg; 
Régua injetada em alumínio injetada; 
Tubo de vidro com alta precisão; 
Tubo espiral em PVC, pera e válvula; 
Braçadeira em nylon, tamanho adulto, com 
fechamento em velcro; 
Trava de segurança; 
Base para braçadeira; 
Estojo para viagem; 
Equipamento aprovado pelo INMETRO. 

PREMIUM 4,00 UN R$141,53 

15 Aparelho para aferição de pressão 
adulto/obeso, nas seguintes 
especificações mínimas:  
Braçadeira em nylon;  
Com circunferência acima de 40 cm;  
Mecanismo aneroide livre de mercúrio;  
Manômetro: marcação de de 0 a 
300mm/Hg;  
Precisão de leitura de +/- 3mm/Hg;  
Válvula tipo gatilho de 2 posições, para uso 
ambidestro;  
Mecanismos devem garantir elevada 
estabilidade na medição e maior 
resistência;  
Acopla válvula e pêra em único dispositivo;  
Manômetro confeccionado em ABS com 
amortecedor de impacto.  
Acompanha estojo compatível para 
acondicionamento do produto com 
fechamento em zíper.  
Produto deverá estar nos padrões da AAMI 
((America Association of Medical 
Instrumentation), aprovado pelo INMETRO 
e com registro na ANVISA. 

PREMIUM 2,00 UN R$71,06 

75 Equipo macrogotas nas seguintes 
especificações mínimas: Com infusor 
lateral;Tampa protetora externa;Câmara 

LABOR  IMPORT 30.000,00 UN R$0,68 
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transparente flexível com gotejamento 
correspondente a 1 ml = 20 gotas;Ponta 
perfurante escalonada de 2,2 cm;Pinça 
rolete (roldana);Tubo PVC transparente 
com 125 a 150 cm de comprimento, 
flexível, látex esterilizado. Embalado 
individualmente;A embalagem deverá 
facilitar a abertura com técnica asséptica. 
A esterilização deverá ser pelo método de 
óxido de etileno ou raios gama sendo que 
a embalagem do produto deverá seguir as 
normas preconizadas pelo método de 
esterilização adotada. 

90 Fio de sutura mononylon, nº 2-0 Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Monofilamento de poliamida, 
preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de 
comprimento; Agulha triângular 3/8 
círculo;Comprimento da agulha 2-0 
cm;Acondicionado em embalagem 
individual que permita assegurar a 
esterilidade do produto até o momento do 
uso. Cada embalagem individual deverá 
indicar o nome do produto, comprimento 
do fio, número cirúrgico, número do lote, 
prazo de validade da esterilização e/ou 
data de fabricação e 
esterilização.Embalagem final deverá 
possuir 24 unidades. 

TECHNOFIO 50,00 EMB R$29,15 

100 Frasco para nutrição enteral Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado em 
polietileno;Capacidade para 500 ml;Com 
fracionador para administração de solução 
enterais;Deverá permitir tratamento 
térmico de soluções;Com dispositivo para 
fixação em suporte;Tampa rosqueável 
com lacre e adaptador de equipo em 
hímen.No produto deverá constar número 
de lote. 

BIOBASE 15.000,00 UN R$0,96 

101 Garrote para flebotomia, tamanho adulto, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Tecido elástico; 
Confeccionado em tecido elástico 
antialérgico; 
Com trava; 
Com 2 estágios; 
Trava confeccionada em plástico rígido 
tipo ABS ou PVC; 
Regulagem de tensão automática. 
Produto com registro no Ministério da 
Saúde. 

G-TECH 60,00 UN R$5,25 

109 Indicador biológico Para controle dos 
processos de esterilização a vapor 
saturado, com leitura em 48 horasNas 
seguintes especificações 
mínimas:Composto de uma tira de papel 
contendo uma população microbiana de 
esporos de Bacillus 
stearothermophillus;Armazenada em uma 
ampola plástica que acondiciona uma 
ampola de vidro contendo um caldo de 
nutriente próprio para o cultivo dos 
microorganismos;Ampola com tampa na 
cor marrom, perfurada e protegida por 
papel de filtro hidrofóbico;Contendo 
indicador externo que diferencia as 
ampolas processadas das não 
processadas;Com rótulo externo 
informando lote e data de fabricação do 

SS PLUS 120,00 CX R$27,00 
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produto;Campo para identificação da 
ampola;Caixa com 10 ampolas;Produto 
com Certificado de Qualidade Assegurada. 

110 Indicador químico tipo integrador, 
multiparamétrico, classe 5 para autoclave 
a vapor,não tóxico, constituído de tira de 
papel impregnado de reativo químico sem 
presença de chumbo, com precisão 
equivalente à curva teórica de morte de um 
microorganismo, em conformidade com a 
norma ISO 11140-1. 
Ao ser submetido ao processo de 
esterilização tem sua cor modificada para 
uma tonalidade escura uniforme, 
possibilitando a leitura dos seguintes 
parâmetros: tempo,temperatura e vapor. 
Embalagem com 50 unidades. 

CLEAN TEST 300,00 CX R$27,00 

119 Lençol de papel hospitalar, descartável, 
nas especificações mínimas: Na cor 
branca;100% fibras alongadas de celulose 
virgem;Isentos de produtos químicos 
agressivos;Textura tipo crepe;Nas 
medidas(LxC) 0,70 x 50,00 
metros;Acabamento gofrado com picote a 
cada 80 cm.Caixa com 10 rolos embalado 
individualmente em plástico termo-
ajustado.Produto com registro na ANVISA. 

FLEX PELL 650,00 CX R$100,00 

141 Papel termossensível para 
cardiotocógrafo, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Medidas 112x100; 
Compatível para cardiotocógrafo 
marca/modelo General Meditech 112-S. 
Caixa com 10 blocos com 150 folhas cada 
bloco. 

MEDPEX 40,00 CX R$305,00 

143 Pinça Allis 15 cm nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420 

ABC 20,00 UN R$22,05 

146 Pinça Halstead Mosquito curva, 12 cm 
Nas as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em Aço 
Inoxidável AISI-420; 
Com serrilha; 

ABC 10,00 UN R$18,55 

151 Pinça Kelly, reta, 16 cm nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420. 

ABC 50,00 UN R$24,50 

185 Sonda nasogástrica longa nº 10  Nas as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em 
PVC;Transparente, flexível e 
atóxico;Forma de cilindro reto e 
inteiriço;Com paredes lisas com uma leve 
camada  siliconizada, para facilitar a 
aplicação;Extremidades 
arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 
orifícios distribuídos 
alternadamente;Dispositivo conector 
universal com tampa presa ao 
tubo;Estéril;Com o comprimento 
aproximado de 110 cm;Descartável (Uso 
único);Acondicionado em embalagem 
individual em material que garanta a 
integridade do produto;Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

BIOSANI/BIOSANI 100,00 UN R$0,79 

196 Sonda uretral, número 12, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superf

BIOSANI/BIOSANI 15.000,00 UN R$0,49 
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ície lisa;Com uma das pontas 
arredondadas, fechada no lado proximal 
do tubo com 1 orifício;Conector 
perfeitamente adaptável a seringas no lado 
distal do tubo, com tampa;Esterilização a 
óxido de etileno;Diâmetro externo 
aproximado 3,9 mm (aceita variação de +/-
5%);Comprimento aproximado de 39 cm 
(aceita variação de +/-5%);Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico ou 
filme termoplástico que permita abertura 
asséptica. 

200 Sonda uretral, número 8, com as seguintes 
especificações mínimas: Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superf
ície lisa;Com uma das pontas 
arredondadas, fechada no lado proximal 
do tubo com 1 orifício;Conector 
perfeitamente adaptável a seringas no lado 
distal do tubo, com tampa;Esterilização a 
óxido de etileno;Diâmetro externo 
aproximado 2,5 mm (aceita variação de +/-
5%);Comprimento aproximado de 39 cm 
(aceita variação de +/-5%);Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico ou 
filme termoplástico que permita abertura 
asséptica. 

MED SONDA 2.500,00 UN R$0,45 

210 Tala metálica com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em alumínio;Revestimento em um dos 
lados com espuma, medindo 12mm x 
260mm x 10mmm.A apresentação do 
produto devera obedecer a legislação atual 
vigente.Pacote com 12 unidades. 

MSO/MSO 200,00 PCT R$4,69 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 138.494,24 
 
 

EMPRESA: DUOMED PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

23 Abaixador de língua com as seguintes 
especificações mínimas: Espátula de 
madeira;Descartável;Com rigidez 
compatível com a finalidade;Não 
estéril;Superfície e bordas perfeitamente 
acabadas;Superfície lisa;Sem 
rebarbas;Nas medidas aproximadas 
(CxLxE) 14 cm x 1,4cm x 
0,5mm;Embalagem resistente que 
mantenha a integridade do produto até o 
momento da sua utilização;Na embalagem 
deverá trazer externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
data de fabricação e/ou prazo de 
validade.Acondicionadas em pacotes com 
100 unidades. 

THEOTO 1.500,00 PCT R$2,86 

35 Cânula endotraqueal tamanho 3 Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 70,00 UN R$3,51 
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38 Cânula endotraqueal tamanho 4,5 Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 40,00 UN R$3,51 

39 Cânula endotraqueal tamanho 5  Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 40,00 UN R$3,51 

40 Cânula endotraqueal tamanho 5,5 Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 40,00 UN R$3,51 

41 Cânula endotraqueal tamanho 6  Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 140,00 UN R$3,51 

43 Cânula endotraqueal tamanho 7  Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 170,00 UN R$3,51 

48 Cateter intravenoso abocath, 16g, com as 
seguintes especificações mínimas:Nas 
medidas: 1,7 mm x 50 mm;Em 
poliuretano;Com parede fina e ponta 
levemente afunilada;Agulha de bisel curto, 
trifacetada e siliconizada com protetor; 
Trava de segurança entre cânula e 
cateter;Conector tipo luer;Câmara de 
refluxo transparente;Tampa com filtro 
bacteriano;Estéril embalado 

SOLIDOR 400,00 UN R$0,59 
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individualmente em material que promova 
barreira microbiana, de abertura e 
transferência asséptica;Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente;Deverá constar na embalagem do 
produto o numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do calibre do 
cateter,e registro no Ministério da Saúde. 

49 Cateter intravenoso abocath, 18g, com as 
seguintes especificações mínimas:Nas 
medidas: 1,3 mm x 50 mm;Em 
poliuretano;Com parede fina e ponta 
levemente afunilada;Agulha de bisel curto, 
trifacetada e siliconizada com protetor; 
Trava de segurança entre cânula e 
cateter;Conector tipo luer;Câmara de 
refluxo transparente;Tampa com filtro 
bacteriano;Estéril embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana, de abertura e 
transferência asséptica;Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente;Deverá constar na embalagem do 
produto o numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do calibre do 
cateter,e registro no Ministério da Saúde. 

LABOR  IMPORT 1.200,00 UN R$0,59 

51 Cateter intravenoso abocath, 22g com as 
seguintes especificações mínimas:Nas 
medidas: 0,9 mm x 25 mm;Em 
poliuretano;Com parede fina e ponta 
levemente afunilada;Agulha de bisel curto, 
trifacetada e siliconizada com protetor; 
Trava de segurança entre cânula e 
cateter;Conector tipo luer;Câmara de 
refluxo transparente;Tampa com filtro 
bacteriano;Estéril embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana, de abertura e 
transferência asséptica;Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente;Deverá constar na embalagem do 
produto o numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do calibre do 
cateter,e registro no Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 3.500,00 UN R$0,59 

52 Cateter intravenoso abocath, 24g, com as 
seguintes especificações mínimas:Nas 
medidas: 0,7 mm x 19 mm;Em 
poliuretano;Com parede fina e ponta 
levemente afunilada;Agulha de bisel curto, 
trifacetada e siliconizada com protetor; 
Trava de segurança entre cânula e 
cateter;Conector tipo luer;Câmara de 
refluxo transparente;Tampa com filtro 
bacteriano;Estéril embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana, de abertura e 
transferência asséptica;Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente;Deverá constar na embalagem do 
produto o numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do calibre do 
cateter,e registro no Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 3.500,00 UN R$0,59 

62 Agulha descartável, 25 x 7 nas seguintes 
especificações mínimas: Com parede fina 
e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável 
biselado;Canhão plástico;Provida de 
protetor;Esterilizada a óxido de 
etileno;Embalagem individual;Deverá 
constar externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 

SOLIDOR 5.000,00 CX R$5,20 
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data de fabricação/validade.Produto 
reembalado em caixa resistente ao 
processo de manuseio, fechado 
adequadamente, capaz de manter sua 
integridade.Caixa com 100 unidades. 

67 Curativo para punção com as seguintes 
especificações mínimas: Composto por 
fibras de viscose, resina acrílica, papel 
siliconado, poliéster e massa 
adesiva;Bandagem anti-séptica;Hipo 
alérgica;Para uso após punção venosa ou 
injeções;Cor branca ou bege;Embalagem 
com 500 unidades. 

COPERTINA 1.000,00 CX R$11,63 

69 Eletrodo cirúrgico tipo alça pequena, 4,5 
mm 
nas seguintes especificações mínimas: 
Autoclavável  
Confeccionado em inox 

EMAI 10,00 UN R$26,00 

70 Eletrodo cirúrgico tipo bola, 4,2 mm  
nas seguintes especificações mínimas: 
Autoclavável  
Confeccionado em inox 

EMAI 20,00 UN R$26,00 

71 Eletrodo cirúrgico tipo bola, 6,0 mm 
nas seguintes especificações mínimas: 
Autoclavável  
Confeccionado em inox 

EMAI 20,00 UN R$26,00 

72 Eletrodo cirúrgico tipo faca reta, 67 mm 
nas seguintes especificações mínimas: 
Autoclavável  
Confeccionado em inox 

EMAI 20,00 UN R$26,00 

79 Espéculo vaginal descartável Fabricado 
em poliestireno cristal ;Tamanho 
"M";Deverá permitir excelente 
transparência e transmissão 
luminosa;Valvas anatômicas de contornos 
lisos e regulares, semelhantes ao formato 
dos fórnices vaginais;Dispositivo de 
abertura ( parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), 
pigmentado e 
indeformável;Lubrificado;Estéril;Embalado 
em papel grau cirúrgico;Eixo longitudinal 
95 mm x Largura perpendicular distal 28 
mm e proximal 25 mm x comprimento total 
156 mm. 

CRAL 6.000,00 UN R$1,04 

80 Espéculo vaginal descartável nas 
seguintes especificações mínimas: 
Fabricado em poliestireno 
cristal ;Tamanho "G";Deverá permitir 
excelente transparência e transmissão 
luminosa;Valvas anatômicas de contornos 
lisos e regulares, semelhantes ao formato 
dos fórnices vaginais;Dispositivo de 
abertura ( parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), 
pigmentado e 
indeformável;Lubrificado;Estéril;Embalado 
em papel grau cirúrgico;Eixo longitudinal 
116 mm x Largura perpendicular distal 43 
mm e proximal 36 mm. 

CRAL 2.000,00 UN R$1,22 

85 Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 
0 cromado Nas seguintes especificações 
mínimas:Estéril;De origem 
animal;Absorvível;Obtido do colágeno do 
intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com 
sais de cromo;Medida de 70cm de 
comprimento;Com agulha de ½ circulo, 
cilíndrica, medindo 4,0 cm;Embalado em 
material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica.O produto deverá ser 

TECHNOFIO 20,00 CX R$72,80 
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entregue com laudo que comprove sua 
esterilidade e com  Registro no Ministério 
da Saúde. Caixa com 24 envelopes. 

88 Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 
4-0 simples Nas seguintes especificações 
mínimas:Estéril;De origem 
animal;Absorvível;Obtido do colágeno do 
intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com 
sais de cromo;Medida de 70cm de 
comprimento;Com agulha de ½ circulo, 
cilíndrica, medindo 2,0 cm;Embalado em 
material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica.O produto deverá ser 
entregue com laudo que comprove sua 
esterilidade e com  Registro no Ministério 
da Saúde. Caixa com 24 envelopes. 

TECHNOFIO 20,00 CX R$72,70 

97 Fluxômetro para oxigênio 0-15 LPM  Nas 
seguintes especificações mínimas:0 à 15 
litros por minuto;Pressão de Trabalho: 
Regulado dentro da faixa de +/-
3,5kgf/cm²;Corpo em latão cromado;Bilhas 
em policarbonato: esfera em aço 
inoxidável;Porca/Borboleta: em nylon 
verde (padrão ABNT);Niple de saída botão 
cromado;Conexão 9/16 UNF;As roscas 
das conexões e as cores de identificação 
dos gases, devem obedecer às exigências 
das normas da ABNT.Garantia de 1 ano 
contra defeitos de fabricação. 

UNITEC 100,00 UN R$39,00 

99 Frasco coletor nas seguintes 
especificações mínimas: Fabricado em 
poliestireno;Corpo transparente;Tampa 
rosqueável, na cor vermelha;Capacidade 
de 80ml;Com marcação numérica externa 
para facilitar medição;Produto estéril, 
embalado individualmente. 

CRAL 100,00 UN R$0,30 

102 Garrote para flebotomia, tamanho infantil, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Tecido elástico; 
Confeccionado em tecido elástico 
antialérgico; 
Com trava; 
Com 2 estágios; 
Trava confeccionada em plástico rígido 
tipo ABS ou PVC; 
Regulagem de tensão automática. 
Produto com registro no Ministério da 
Saúde. 

VACUPLAST 30,00 UN R$6,35 

106 Glicosímetro nas seguintes especificações 
mínimas: 
No code - Sem codificação; 
Faixa de medição 10~600mg/dl; 
Micro Amostra de Sangue de 0.6 
microlítro, com resultado em 5 segundos; 
Aviso de Hipoglicemia; 
Marcações Pré e Pós; 
Alarmes configuráveis de medição;  
Memória para 480 resultados; 
Alimentação a bateria; 
Com desligamento automático; 
Deverá acompanhar 1 lancetador, 10 tiras- 
teste, 10 lancetas, 1 estojo, Manual e guia 
de instrução. 

TRIPACON 50,00 UN R$41,60 

107 Glutaraldeido 2%, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Desinfetante; 
Esterilizante; 
Solução límpida com conservação de 30 
dias; 
Produto com registro na ANVISA e 

RIO QUIMICA 100,00 GL R$130,00 
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Ministério da Saúde. 
Galão contendo 5 litros. 

111 Kit para nebulização  Nas seguintes 
especificações mínimas:Com copo 
nebulizador de 20 ml;Mangueira com 
extensão de 1,50 m, adaptável a rede de 
oxigênio ou ar comprimido;Máscara 
confeccionada em plástico transparente, 
tamanho adulto. 

DARU 500,00 UN R$4,94 

125 Luva de procedimento, tamanho G, Com 
as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em látex 100% 
natural,Não 
estéril,Ambidestras,Totalmente 
impermeável a água e a outros 
fluidos,Superfície lisa,Medindo 240 mm de 
comprimento, da ponta do médio a 
bainhaLevemente pulverizada  com pó bio-
absorvível  a base de amido de 
milho,Embalagem contendo 100 
unidades.Produto com Certificado de 
Aprovação. 

LEMGRUBER 3.500,00 EMB R$12,62 

136 Máscara oxigênio adulto com as seguintes 
especificações mínimas: Para alta 
concentração com reservatório tipo 
BAG;Reutilizável, em silicone;Com 
elástico ajustável para fixação;Válvula 
unidirecional com conexão à máscara e 
reservatório;De fácil manuseio e sem 
escape;Deverá possuir extensor para rede 
de oxigênio e ar comprimido;Extensão em 
PVC com no mínimo 1,30 m de 
comprimento. 

MD 200,00 UN R$11,44 

137 Máscara oxigênio infantil com as seguintes 
especificações mínimas: Para alta 
concentração;Com reservatório tipo 
BAG;Reutilizável;Em silicone;Com elástico 
ajustável para fixação;Válvula 
unidirecional com conexão à máscara e 
reservatório;De fácil manuseio e sem 
escape. Deverá possuir extensor para rede 
de oxigênio e ar comprimido. Extensão em 
PVC com  1,30 m de comprimento. 

MD 30,00 UN R$11,44 

138 Oximetro de dedo portátil  nas seguintes 
especificações mínimas: Para 
atendimento adulto e 
pediátricoEquipamento utilizado para 
medição não invasiva de taxa de saturação 
de oxigênio no sangue; Visor LED  ou 
similar;Monitoramento mínimo para os 
seguintes parâmetros: SpO2 e Freqüência 
Cardíaca; De fácil manuseio; Operação 
on/off automática; Monitoramento de uso 
contínuo não inferior a 15 horas; 
Desligamento automático quando fora de 
uso após 8 segundos; Com capacidade 
para utilização de 30 minutos após 
indicação de bateria fraca; Alarme de 
parâmetros programáveis; Com memória 
interna para armazenamento de até 24 
horas de monitoramento; Faixa para 
amostragem de SpO2 de 35 - 100 %; 
Máxima precisão de 3%, dentro da faixa de 
80 a 100%; Faixa para amostragem de FC 
(Freqüência Cardíaca) de 30 - 250.bpm, 
+/- 3bpm. Alimentação por baterias ou 
pilhas inclusas.Manual em 
português.Produto com registro na 
ANVISA. 

CONTEC 5,00 UN R$119,60 
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145 Pinça Backhaus 13 cm nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420 
Para fixação de campo cirúrgico 

GOLGRAN 20,00 UN R$19,50 

149 Pinça Hartmann jacaré 14 cm, nas as 
seguintes especificações mínimas:  
Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
420 
Com serrilha 
Para Corpo Estranho - Nariz 

GOLGRAN 10,00 UN R$106,60 

150 Pinça Kelly curva, 16 cm nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420 
Com serrilha 

GOLGRAN 30,00 UN R$24,70 

152 Pinça modelo Dente de Rato, reta, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Anatômica; 
Com 12 cm de comprimento; 
Confeccionada em aço inoxidável com 
tratamento contra oxidação; 
A pinça deverá ser entregue em 
embalagem individual. 
Deverão constar os dados de identificação, 
procedência e rastreabilidade. 
Fabricado de acordo com as normas da 
ABNT. 

GOLGRAN 100,00 UN R$9,10 

159 PVPI degermante, com as seguintes 
especificações mínimas: Ação 
bactericida;Uso em anti-sepsia;Sem uso 
de água;A base de polvidine.Embalagem 
com 1000ml. 

RIO QUIMICA 300,00 UN R$13,00 

160 PVPI tópico, com as seguintes 
especificações mínimas: Ação 
bactericida;Uso em anti-
sepsia.Embalagem  com 1000 ml. 

RIO QUIMICA 400,00 UN R$13,00 

162 Reanimador manual infantil tipo ambu Nas 
seguintes especificações mínimas:Válvula 
unidirecional em policarbonato e 
membrana de silicone com acoplamento 
externo para máscara de uso 
infantil;Norma Internacional com diâmetro 
22,0 mm;Conector universal com diâmetro 
15,0 mm para sonda endotraqueal e 
máscara;Válvula de escape em 
Policarbonato com 1 membrana de 
Silicone (pop-off);Balão de Silicone 
autoinflável ao ser pressionado;Conexão 
para alimentação de gás Oxigênio;Válvula 
de admissão de ar em policarbonato para 
conexão da bolsa reservátório com 1 
membrana de Silicone;Bojo transparente 
de Policarbonato;Coxim anatômico de 
Silicone;Válvula de controle em 
Policarbonato com 2 membranas de 
Silicone;Balão com capacidade de 450 
ml;100% Autoclavável. 

FARMATEX 10,00 UN R$123,50 

165 Saco de lixo hospitalar com as seguintes 
especificações mínimas: Em polietileno;Na 
cor branco leitoso;Capacidade de 30 litros, 
5 micras;Medidas (LxA) 59 x 62 cm;Deverá 
suportar 9 quilos. O produto deve possuir 
selo do INMETRO conforme a NBR 
9191.Embalagem com 100 unidades. 

RAVA 300,00 EMB R$14,04 

172 Scalp nº 19 com as seguintes 
especificações mínimas: Cateter para 
infusão venosa com agulha de bisel 
trifacetado;Com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes;Tubo de vinil 

SOLIDOR 700,00 CX R$15,16 
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leve, flexível e transparente;Conector luer-
lok cônico e rígido, assegurando perfeita 
conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-
lok;Esterilizado a oxido de 
etileno;Embalado individualmente em 
papel grau cirurgico, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, fabricação, lote, tipo de 
esterilização e Registro no Ministério da 
Saúde. Caixa com 100 unidades. 

177 Seringa plástica descartável para insulina 
de 1 ml Com as seguintes especificações 
mínimas:Graduada em 0,1ml;Serigrafia 
resistente;Com agulha 12,7 x 0,30 
mm;Siliconizada;Estéril.Produto embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana de abertura e 
transferência asséptica.O produto deverá 
estar em conformidade com a NBR 
09752.Caixa com 100 unidades. 

VACUPLAST 20,00 CX R$23,40 

178 Sonda foley, calibre 12, com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em borracha 
natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na 
extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios 
laterais em lados opostos e na mesma 
altura);Balão para volume com capacidade 
de aproximadamente 25 ml;Produto 
embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a 
marca comercial, lote, validade, número do 
calibre e capacidade do balão estampados 
em local de fácil visualização e de caráter 
permanente.Produto com registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 100,00 UN R$2,47 

180 Sonda foley, calibre 16 com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em borracha 
natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na 
extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios 
laterais em lados opostos e na mesma 
altura);Balão para volume com capacidade 
de aproximadamente 25 ml;Produto 
embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a 
marca comercial, lote, validade, número do 
calibre e capacidade do balão estampados 
em local de fácil visualização e de caráter 
permanente.Produto com registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 1.600,00 UN R$2,21 

181 Sonda foley, calibre 18 com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em borracha 
natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na 
extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios 
laterais em lados opostos e na mesma 
altura);Balão para volume com capacidade 
de aproximadamente 25 ml;Produto 
embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a 
marca comercial, lote, validade, número do 
calibre e capacidade do balão estampados 
em local de fácil visualização e de caráter 
permanente.Produto com registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 2.000,00 UN R$2,21 
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202 Soro fisiológico 0,9%, 100 ml com as 
seguintes especificações mínimas: Soro 
fisiológico cloreto de sódio 0,9%;Sistema 
fechado;Validade de 12 meses a contar da 
data de entrega. Na embalagem do 
produto deverá constar a marca comercial 
do produto, o número do lote , a 
procedência, a data de fabricação, o prazo 
de validade, recomendações para 
armazenamento, o número do Registro no 
Ministério da Saúde. 

HALEX ISTAR 8.000,00 UN R$1,89 

213 Tesoura cirúrgica Metzembaum, formato 
curva, 15 cm nas seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420; 

GOLGRAN 20,00 UN R$26,00 

214 Tesoura cirúrgica Metzenbaum, formato 
reta, 15 cm nas seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420; 

GOLGRAN 20,00 UN R$27,30 

216 Tesoura Íris reta Em aço 
inoxidável;Medindo 11,5 cm;Fabricado de 
acordo com as normas da ABNT;Com 
Registro no Ministério da Saúde. 

GOLGRAN 100,00 UN R$14,00 

221 Umidificador para oxigênio nas seguintes 
especificações mínimas: Frasco de 
250ml;Confeccionado em  
polipropileno;Tampa e porca em nylon 
injetado;Com níveis mínimo e máximo; 
Adaptável em qualquer válvula reguladora 
ou fluxômetro de oxigênio;Embalagem 
individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização;Deverá trazer 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data 
de fabricação e /ou prazo de validade e 
número de registro no Ministério da 
Saúde.Produto deverá estar em 
conformidade às normas da ABNT . 

UNITEC 200,00 UN R$12,00 

222 Válvula reguladora para cilindro de 
oxigênio sem fluxômetro Nas seguintes 
especificações mínimas:Com 1 saída para 
oxigênio;Confeccionada em metal 
cromado;Rosca de entrada 
universal;Manômetro de alta pressão com 
escala de 0 a 300 kg/cm2;Entrada com 
filtro de bronze sinterizado;Pressão fixa de 
3,5 kg/cm2;Rosca de saída padrão 
ABNT;Produto com registro na ANVISA. 

UNITEC 100,00 UN R$169,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 205.051,70 
 
 

EMPRESA: STARMED ARTIGOS MEDICOS E EHOSP. LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

9 Papel grau cirúrgico e filme bi-laminado  
Com as seguintes especificações 
mínimas:Para esterilização em autoclave a 
vapor ou oxido de etileno,Com uma face 
em papel grau cirúrgico 70 g/m² com 
tolerância de 5% para +/- e outra face em 
filme bi-laminado azul 54 g/m² com 
tolerância de 5% para +/-;Sendo uma 
camada em filme poliéster e outra em 
polipropileno;Permeável ao vapor e ao 
ar;Impermeável a microorganismo, 
resistentes ao calor, livres de nutrientes 
microbianos e resíduos tóxicos;Possui em 
suas bordas selagem tripla multilínea ;Com 

Vitalpack 2.500,00 BOBI R$102,10 
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indicadores químicos de 01 cm² que 
mudam de cor após o processo de 
esterilização em forma de setas;com alta  
transparência do filme que permite a 
visualização do material embalado. Bobina 
nas medidas (LxC) 0,30 x 100,0 
metros.Produto com Registro na Anvisa. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 255.250,00 
 
 

EMPRESA: J RIBEIRO ATACADISTA LTDA - ME 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

120 Agulha para coleta múltipla de sangue a 
vácuo Nas seguintes especificações 
mínimas:Estéril;Siliconizada;Com canhão 
na cor verde;Medidas 25 x 8 mm;Com 
dispositivo de segurança;Embalada 
individualmente, com lacre de 
segurança.Validade de 1 ano a contar da 
data da entrega do produto.Caixa com 100 
unidades.Produto com registro no 
Ministério da Saúde. 

LABOR  IMPORT 50,00 CX R$32,13 

217 Tesoura Spencer reta, 12cm nas seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420; 
Para retirada de pontos 

ABC 50,00 UN R$15,19 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 2.366,00 
 
 

EMPRESA: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

7 Luva de procedimento, tamanho M, Com 
as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em látex 100% 
natural,Não 
estéril,Ambidestras,Totalmente 
impermeável a água e a outros 
fluidos,Superfície lisa,Medindo 240 mm de 
comprimento, da ponta do médio a 
bainhaLevemente pulverizada  com pó bio-
absorvível  a base de amido de 
milho,Embalagem contendo 100 
unidades.Produto com Certificado de 
Aprovação. 

DESCARAPACK 4.100,00 EMB R$12,50 

8 Luva de procedimento, tamanho P, Com 
as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em látex 100% 
natural,Não 
estéril,Ambidestras,Totalmente 
impermeável a água e a outros 
fluidos,Superfície lisa,Medindo 240 mm de 
comprimento, da ponta do médio a bainha 
Levemente pulverizada  com pó bio-
absorvível  a base de amido de milho. 
Embalagem contendo 100 unidades. 
Produto com Certificado de Aprovação. 

DESCARAPACK 3.750,00 EMB R$12,50 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 98.125,00 
 
 

EMPRESA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

173 Seringa descartável, 20ml Com as 
seguintes especificações mínimas:Seringa 
de plástico descartável, confeccionada em 

SR 300,00 CX R$34,00 
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polipropileno, atóxico, apirogênica, íntegro 
e adequado;Estéril, sem agulha;Deve ter 
bico central com rosca com êmbolo de 
borracha siliconizado, apropriada para 
melhor deslize do cursor;O produto 
acabado deve ser de plástico transparente 
que permita a visualização nítida do fluído 
aspirado;Deve apresentar rigidez e 
resistência mecânica condizentes com a 
sua utilização;Cilindro composto de corpo, 
bico e flange;Corpo cilíndrico reto, com 
acabamento interno perfeito, parede 
uniforme em sua espessura; Deve 
possibilitar o movimento livre e suave do 
êmbolo, apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o 
desprendimento do êmbolo do cilindro; O 
flange deverá ter o formato adequado para 
servir de apoio aos dedos e dar 
estabilidade à seringa quando colocada 
em superfície plana; Êmbolo deverá ser 
moldado de maneira a facilitar a aspiração 
e injeção de fluídos; Deve apresentar na 
extremidade proximal rolha, conforme 
descrito acima, adequadamente ajustável 
ao corpo, evitando vazamentos, 
firmemente fixada a fim de evitar 
deslocamento no ato da aspiração; Deve 
apresentar na extremidade distal base 
para apoio dos dedos para facilitar a 
aplicação; A rolha do êmbolo deve ser 
confeccionada em borracha natural ou 
sintética, livre de defeitos, rebarbas; 
Atóxica,  apirogênica e inerte;Deve 
assegurar deslizamento suave em todo o 
percurso; Durante a aspiração e/ou injeção 
não pode se separar da haste;Deve 
apresentar espessura adequada que 
facilite a visualização da dosagem;A 
escala de graduação deve ser aplicada à 
superfície externa do corpo do cilindro;com 
alto grau de precisão, traços e número de 
inscrição claro, legível isento de falhas, 
permanecendo nítidos até o momento da 
utilização;Os traços devem apresentar 
espessura uniforme a ser isentos de 
irregularidades entre os espaçamentos;A 
escala de graduação deve estar voltada 
para cima, ser de fácil visualização, 
quando o corpo do cilindro estiver na 
posição de uso;Escala bem visível e 
precisa, sendo cada traço correspondente 
a 2 ml, devendo ser gravada com nitidez 
para assegurar aplicação em doses 
exatas;As seringas deverão ser 
embaladas, individualmente papel 
cirúrgico;A embalagem deve garantir a 
integridade e esterilidade do produto 
durante seu armazenamento e até o 
momento do uso;Deve favorecer a 
abertura com técnica asséptica;Deverão 
estar livre de matéria estranha, ciscos ou 
sujeiras;Deverá garantir total 
impossibilidade de contato com material 
biológico e também a não reutilização da 
seringa;O dispositivo de segurança deverá 
atender aos requisitos da Norma 
Regulamentadora nº 32 (Segurança e 
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos 
de Saúde), proporcionando proteção dos 
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profissionais da saúde quanto ao risco de 
acidentes com perfuro cortantes e quanto 
ao risco biológico;A embalagem final 
deverá ser em caixa de papelão e conter 
no mínimo 100 unidades. 

174 Seringa descartável estéril , 3ml  Com as 
seguintes especificações mínimas:Seringa 
de plástico descartável, confeccionada em 
polipropileno, atóxico, apirogênica, íntegro 
e adequado;Estéril, sem agulha;Deve ter 
bico central com rosca com êmbolo de 
borracha siliconizado, apropriada para 
melhor deslize do cursor;O produto 
acabado deve ser de plástico transparente 
que permita a visualização nítida do fluído 
aspirado;Deve apresentar rigidez e 
resistência mecânica condizentes com a 
sua utilização;Cilindro composto de corpo, 
bico e flange;Corpo cilíndrico reto, com 
acabamento interno perfeito, parede 
uniforme em sua espessura; Deve 
possibilitar o movimento livre e suave do 
êmbolo, apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o 
desprendimento do êmbolo do cilindro; O 
flange deverá ter o formato adequado para 
servir de apoio aos dedos e dar 
estabilidade à seringa quando colocada 
em superfície plana; Êmbolo deverá ser 
moldado de maneira a facilitar a aspiração 
e injeção de fluídos; Deve apresentar na 
extremidade proximal rolha, conforme 
descrito acima, adequadamente ajustável 
ao corpo, evitando vazamentos, 
firmemente fixada a fim de evitar 
deslocamento no ato da aspiração; Deve 
apresentar na extremidade distal base 
para apoio dos dedos para facilitar a 
aplicação; A rolha do êmbolo deve ser 
confeccionada em borracha natural ou 
sintética, livre de defeitos, rebarbas; 
Atóxica,  apirogênica e inerte;Deve 
assegurar deslizamento suave em todo o 
percurso; Durante a aspiração e/ou injeção 
não pode se separar da haste;Deve 
apresentar espessura adequada que 
facilite a visualização da dosagem;A 
escala de graduação deve ser aplicada à 
superfície externa do corpo do cilindro, 
com alto grau de precisão, traços e número 
de inscrição claro, legível isento de falhas, 
permanecendo nítidos até o momento da 
utilização;Os traços devem apresentar 
espessura uniforme a ser isentos de 
irregularidades entre os espaçamentos;A 
escala de graduação deve estar voltada 
para cima, ser de fácil visualização, 
quando o corpo do cilindro estiver na 
posição de uso;Escala bem visível e 
precisa, sendo cada traço correspondente 
a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para assegurar 
aplicação em doses exatas;As seringas 
deverão ser embaladas, individualmente 
papel cirúrgico;A embalagem deve garantir 
a integridade e esterilidade do produto 
durante seu armazenamento e até o 
momento do uso;Deve favorecer a 
abertura com técnica asséptica;Deverão 
estar livre de matéria estranha, ciscos ou 

SR 1.000,00 CX R$11,00 
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sujeiras;Deverá garantir total 
impossibilidade de contato com material 
biológico e também a não reutilização da 
seringa;O dispositivo de segurança deverá 
atender aos requisitos da Norma 
Regulamentadora nº 32 (Segurança e 
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos 
de Saúde), proporcionando proteção dos 
profissionais da saúde quanto ao risco de 
acidentes com perfuro cortantes e quanto 
ao risco biológico;A embalagem final 
deverá ser em caixa de papelão e conter 
no mínimo 100 unidades. 

175 Seringa descartável, estéril 10 ml,  Com as 
seguintes especificações mínimas:Seringa 
de plástico descartável, confeccionada em 
polipropileno, atóxico, apirogênica, íntegro 
e adequado;Estéril, sem agulha;Deve ter 
bico central com rosca com êmbolo de 
borracha siliconizado, apropriada para 
melhor deslize do cursor;O produto 
acabado deve ser de plástico transparente 
que permita a visualização nítida do fluído 
aspirado;Deve apresentar rigidez e 
resistência mecânica condizentes com a 
sua utilização;Cilindro composto de corpo, 
bico e flange;Corpo cilíndrico reto, com 
acabamento interno perfeito, parede 
uniforme em sua espessura; Deve 
possibilitar o movimento livre e suave do 
êmbolo, apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o 
desprendimento do êmbolo do cilindro; O 
flange deverá ter o formato adequado para 
servir de apoio aos dedos e dar 
estabilidade à seringa quando colocada 
em superfície plana; Êmbolo deverá ser 
moldado de maneira a facilitar a aspiração 
e injeção de fluídos; Deve apresentar na 
extremidade proximal rolha, conforme 
descrito acima, adequadamente ajustável 
ao corpo, evitando vazamentos, 
firmemente fixada a fim de evitar 
deslocamento no ato da aspiração; Deve 
apresentar na extremidade distal base 
para apoio dos dedos para facilitar a 
aplicação; A rolha do êmbolo deve ser 
confeccionada em borracha natural ou 
sintética, livre de defeitos, rebarbas; 
Atóxica,  apirogênica e inerte;Deve 
assegurar deslizamento suave em todo o 
percurso; Durante a aspiração e/ou injeção 
não pode se separar da haste;Deve 
apresentar espessura adequada que 
facilite a visualização da dosagem;A 
escala de graduação deve ser aplicada à 
superfície externa do corpo do cilindro, 
com alto grau de precisão, traços e número 
de inscrição claro, legível isento de falhas, 
permanecendo nítidos até o momento da 
utilização;Os traços devem apresentar 
espessura uniforme a ser isentos de 
irregularidades entre os espaçamentos;A 
escala de graduação deve estar voltada 
para cima, ser de fácil visualização, 
quando o corpo do cilindro estiver na 
posição de uso;Escala bem visível e 
precisa, sendo cada traço correspondente 
a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para assegurar 

SR 500,00 CX R$22,00 
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aplicação em doses exatas;As seringas 
deverão ser embaladas, individualmente 
papel cirúrgico;A embalagem deve garantir 
a integridade e esterilidade do produto 
durante seu armazenamento e até o 
momento do uso;Deve favorecer a 
abertura com técnica asséptica;Deverão 
estar livre de matéria estranha, ciscos ou 
sujeiras;Deverá garantir total 
impossibilidade de contato com material 
biológico e também a não reutilização da 
seringa;O dispositivo de segurança deverá 
atender aos requisitos da Norma 
Regulamentadora nº 32 (Segurança e 
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos 
de Saúde), proporcionando proteção dos 
profissionais da saúde quanto ao risco de 
acidentes com perfuro cortantes e quanto 
ao risco biológico;A embalagem final 
deverá ser em caixa de papelão contendo 
100 unidades. 

176 Seringa descartável, estéril 5 ml Com as 
seguintes especificações mínimas:Seringa 
de plástico descartável, confeccionada em 
polipropileno, atóxico, apirogênica, íntegro 
e adequado;Estéril, sem agulha;Deve ter 
bico central com rosca com êmbolo de 
borracha siliconizado, apropriada para 
melhor deslize do cursor;O produto 
acabado deve ser de plástico transparente 
que permita a visualização nítida do fluído 
aspirado;Deve apresentar rigidez e 
resistência mecânica condizentes com a 
sua utilização;Cilindro composto de corpo, 
bico e flange;Corpo cilíndrico reto, com 
acabamento interno perfeito, parede 
uniforme em sua espessura; Deve 
possibilitar o movimento livre e suave do 
êmbolo, apresentar na extremidade distal 
anel de retenção que impeça o 
desprendimento do êmbolo do cilindro; O 
flange deverá ter o formato adequado para 
servir de apoio aos dedos e dar 
estabilidade à seringa quando colocada 
em superfície plana; Êmbolo deverá ser 
moldado de maneira a facilitar a aspiração 
e injeção de fluídos; Deve apresentar na 
extremidade proximal rolha, conforme 
descrito acima, adequadamente ajustável 
ao corpo, evitando vazamentos, 
firmemente fixada a fim de evitar 
deslocamento no ato da aspiração; Deve 
apresentar na extremidade distal base 
para apoio dos dedos para facilitar a 
aplicação; A rolha do êmbolo deve ser 
confeccionada em borracha natural ou 
sintética, livre de defeitos, rebarbas; 
Atóxica,  apirogênica e inerte;Deve 
assegurar deslizamento suave em todo o 
percurso; Durante a aspiração e/ou injeção 
não pode se separar da haste;Deve 
apresentar espessura adequada que 
facilite a visualização da dosagem;A 
escala de graduação deve ser aplicada à 
superfície externa do corpo do cilindro, 
com alto grau de precisão, traços e número 
de inscrição claro, legível isento de falhas, 
permanecendo nítidos até o momento da 
utilização;Os traços devem apresentar 
espessura uniforme a ser isentos de 

SR 1.200,00 CX R$12,00 
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irregularidades entre os espaçamentos;A 
escala de graduação deve estar voltada 
para cima, ser de fácil visualização, 
quando o corpo do cilindro estiver na 
posição de uso;Escala bem visível e 
precisa, sendo cada traço correspondente 
a 0,02 ml ou 2 unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para assegurar 
aplicação em doses exatas;As seringas 
deverão ser embaladas, individualmente 
papel cirúrgico;A embalagem deve garantir 
a integridade e esterilidade do produto 
durante seu armazenamento e até o 
momento do uso;Deve favorecer a 
abertura com técnica asséptica;Deverão 
estar livre de matéria estranha, ciscos ou 
sujeiras;Deverá garantir total 
impossibilidade de contato com material 
biológico e também a não reutilização da 
seringa;O dispositivo de segurança deverá 
atender aos requisitos da Norma 
Regulamentadora nº 32 (Segurança e 
Saúde no Trabalho em Estabelecimentos 
de Saúde), proporcionando proteção dos 
profissionais da saúde quanto ao risco de 
acidentes com perfuro cortantes e quanto 
ao risco biológico;A embalagem final 
deverá ser em caixa de papelão contendo 
100 unidades. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 46.600,00 
 
 

EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

3 Compressa de Gaze Hidrófila nas 
seguintes especificações mínimas: 
Estéril;Constituída de tecido 100% 
algodão;Com densidade de 13 fios por 
cm2;Medindo 15 x 30 cm quando 
aberta;Com 5 dobras e 8 camadas de 
modo a medir 7,5 cm x 7,5 cm 
dobrada;Com as bordas voltadas para 
parte interna e sem fios soltos. A 
compressa deverá ter boa capacidade de 
absorção, ser macia, isenta de impurezas, 
amido, alvejantes ópticos, ou substâncias 
alergênicas. Com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o 
momento de sua utilização;Permita a 
abertura e transferência com técnica 
asséptica;Sua embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. 
O produto deverá ser acondicionado 
individualmente de acordo com as normas 
de embalagens e esterilização, garantindo 
abertura e transferência com técnica 
asséptica. Reembalados de acordo com a 
praxe do fabricante e rotulados conforme a 
legislação em vigor.Embalagem com 10 
unidades. 

AMERICA 235.000,00 UN R$0,40 

4 Folha teste para autoclave à vácuo para 
ser utilizada no ciclo Bowie Dick, 
impregnada com indicador termoquímico 
sem presença de chumbo, atóxico, que 

CHEMDYE 200,00 CX R$260,00 
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após a exposição de 3,5 minutos em 
temperatura de 134°C muda 
uniformemente de cor clara para escura, 
possibilitando assim a leitura dos 
seguintes parâmetros: remoção 
inadequada do ar, fugas de ar, má 
penetração de vapor e gases não 
condensáveis. 
Embalagem com 50 folhas de 
297x210mm. 

6 Lençol Hospitalar em TNT  Nas seguintes 
especificações mínimas:Confeccionado 
em TNT 100% polipropileno;Gramatura 30 
g/m;Descartável (uso único);Dimensões 
2,20 x 1,40 m;Cor branca;Com elástico na 
volta completa;Embalagem com 10 
unidades;Com Registro na Anvisa. 

ANADONA 4.500,00 EMB R$10,40 

14 Aparelho de pressão arterial digital, de 
braço, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Ativado ao toque do botão; 
Visor digital LCD; 
Faixa de medição de 0 a 299mmHg, 
pulsação de 40 a 180 batimentos/min 
Válvula de liberação automática de 
pressão; 
Método oscilométrico; 
Umidade de 10ºC a 40ºC - 15 a 90% de 
umidade relativa; 
Temperatura de armazenamento de 20°C 
a 60°C; 
Braçadeira ergonômica para braços com 
circunferência de 22 a 32 cm, com fecho 
em velcro; 
Memória de 60 leituras com data e hora; 
Alimentação a pilha, 1,5V; 
Indicador de pilha fraca no visor; 
Desligamento automático; 
Acompanha estojo e manual de instruções; 
Produto no padrão da AAMI (America 
Association of Medical Instrumentation). 

G TECH 60,00 UN R$105,00 

16 Aparelho para aferição de pressão Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Contendo 1 kit com 3 
braçadeiras: infantil, adulto e adulto 
grande;Braçadeiras em nylon;Mecanismo 
aneroide livre de mercúrio;Manômetro 
marcação de 0 a 300mm/Hg;Precisão de 
leitura de +/- 3mm/Hg;Válvula tipo gatilho 
de 2 posições, para uso 
ambidestro;Mecanismos devem garantir 
elevada estabilidade na medição e maior 
resistência;Acopla válvula e pera em único 
dispositivo;Manômetro confeccionado em 
ABS com amortecedor de 
impacto.Acompanha estojo compatível 
para acondicionamento do produto com 
fechamento em zíper.Manual de 
instruções e termo de garantia em 
português.Produto deve estar nos padrões 
da AAMI ((America Association of Medical 
Instrumentation).Produto aprovado pelo 
INMETRO.Produto com registro na 
ANVISA. 

NISSEI HT 1500 50,00 UN R$515,00 

29 Avental descartável com as seguintes 
especificações mínimas: Na cor 
branca;Sem manga;Com abertura traseira, 
fechamento com tiras para amarrar atrás 
do pescoço e na cintura;Confeccionado 
em não tecido 100% polipropileno (TNT), 

ANADONA 1.000,00 EMB R$8,40 
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com estrutura plana, flexivel e porosa;Com 
gramatura de 30 g/m²;Hipoalergênico e 
atóxico;Não libera fiapos;Material inerte e 
antisséptico;Medindo: 100 cm de 
comprimento x 70 cm de 
largura.Embalagem com 10 
unidades.Produto com registro no 
Ministério da Saúde. 

30 Bandeja retangular em aço inox, para uso 
hospitalar 
Nas seguintes especificações mínimas: 
Para uso hospitalar; 
Sem alças; 
Lisa; 
Dimensões (CxLxP) 30 x 20 x 4 cm; 
Sem tampa; 
Inox AISI 304; 
Acabamento com cantos arredondados; 
Embalado em material que garanta e 
integridade do produto; 
Autoclavável; 
Produto deverá obedecer a legislação 
atual vigente. 

ARTINOX / 30 X 20 
X 4 

50,00 UN R$43,00 

31 Bocal para  monoximetro nas seguintes 
especificações mínimas: 
Descartável;Confeccionado em papelão 
resistente;Com película plastificada na 
parte externa.Produto com registro na 
ANVISA. 

EUROPA 300,00 UN R$0,85 

47 Cateter intravenoso abocath, 14g  com as 
seguintes especificações mínimas:Nas 
medidas: 2,1mm x 50 mm;Em 
poliuretano;Com parede fina e ponta 
levemente afunilada;Agulha de bisel curto, 
trifacetada e siliconizada com protetor; 
Trava de segurança entre cânula e 
cateter;Conector tipo luer;Câmara de 
refluxo transparente;Tampa com filtro 
bacteriano;Estéril embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana, de abertura e 
transferência asséptica;Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente;Deverá constar na embalagem do 
produto o numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do calibre do 
cateter,e registro no Ministério da Saúde. 

POLYON 400,00 UN R$0,70 

54 Colar cervical, com as seguintes 
especificações mínimas: Para resgaste 
tamanho G, Confeccionado em 
polipropileno de alta densidade com 
espessura de 1/16mm,Reforçado na parte 
da frente com mais 1mm, Revestido em 
espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), 
macia,Fecho em velcro de 5mm em um 
dos lados, Em cores padrão universal, com 
1 botão preto permitindo a montagem, 
Tamanho do colar pela forma universal de 
medida nos dedos, Na parte posterior 
(nuca) deve possuir 2  aberturas para 
apalpação e ventilação,Na frente 1 
abertura permitindo a apalpação do pulso 
corotideo e acesso a traquéia, Não deve 
possuir botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio ou outro material, Os botões 
deverão ser de plástico, deve permitir total 
transparência a radio. 

RESGATE / TAM 
G 

20,00 UN R$12,70 

55 Colar cervical, com as seguintes 
especificações mínimas: Para resgaste, 
tamanho M;Confeccionado em 

RESGATE / TAM 
M 

20,00 UN R$12,70 
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polipropileno de alta densidade com 
espessura de 1/16mm; Reforçado na parte 
da frente com mais 1mmRevestido em 
espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), 
macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura 
em um dos lados;Cores padrão 
universal;Com 1 botão preto permitindo a 
montagem;Tamanho do colar pela forma 
universal de medida nos dedos;Na parte 
posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas 
para apalpação e ventilação;Na frente 1 
abertura permitindo a apalpação do pulso 
corotideo e acesso a traquéia; Não deve 
possuir botões ou apoio de metal, ferro, 
alumínio ou outro material;Os botões 
deverão ser de plástico, deve permitir total 
transparência a radio. 

56 Colar cervical nas seguintes 
especificações mínimas: Tamanho 
P;Confeccionado em polipropileno de alta 
densidade com espessura de 1/16mm; 
Reforçado na parte da frente com mais 
1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. 
(etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro 
de 5 cm de largura em um dos lados;Cores 
padrão universal;Com 1 botão preto 
permitindo a montagem;Tamanho do colar 
pela forma universal de medida nos 
dedos;Na parte posterior (nuca) deve 
possuir 2 aberturas para apalpação e 
ventilação;Na frente 1 abertura permitindo 
a apalpação do pulso corotideo e acesso a 
traquéia; Não deve possuir botões ou 
apoio de metal, ferro, alumínio ou outro 
material;Os botões deverão ser de 
plástico, deve permitir total transparência a 
radio. 

RESGATE 20,00 UN R$12,70 

57 Colar cervical para resgate nas seguintes 
especificações mínimas: Tamanho 
PP;Confeccionado em polipropileno de 
alta densidade com espessura de 1/16mm; 
Reforçado na parte da frente com mais 
1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. 
(etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro 
de 5 cm de largura em um dos lados;Cores 
padrão universal;Com 1 botão preto 
permitindo a montagem;Tamanho do colar 
pela forma universal de medida nos 
dedos;Na parte posterior (nuca) deve 
possuir 2 aberturas para apalpação e 
ventilação;Na frente 1 abertura permitindo 
a apalpação do pulso corotideo e acesso a 
traquéia; Não deve possuir botões ou 
apoio de metal, ferro, alumínio ou outro 
material;Os botões deverão ser de 
plástico, deve permitir total transparência a 
radio. 

RESGATE / TAM 
PP 

10,00 PÇ R$12,50 

59 Coletor de material perfurocortante Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Capacidade para 20 
litros;Confeccionado em papel incineravel,  
revestido internamente com produto 
impermeabilizante que evita umidade e 
vazamento;Acompanhado de saco 
plástico com instruções de montagem e 
que integra o produto com revestimento 
interno;Cinta em material resistente a 
perfurações;Alça dupla para transporte 
fixa ao coletor;Tampa fixa ao coletor;Bocal 
com abertura que facilite o descarte de 

DESCARBOX 2.500,00 UN R$4,05 
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material;Linha que apresente o limite 
máximo de enchimento.Produto conforme 
NBR-13853. 

60 Coletor de urina nas seguintes 
especificações mínimas: Sistema 
fechado;Com válvula anti-refluxo e câmara 
de gotejamento pasteur transparente;Filtro 
de ar hidrófobo;Capacidade aproximada 
de 2.000 ml;Escala de leitura precisa para 
grande e pequeno volume;Alça plástica e 
cadarço para fixação no leito;Tubo de 
drenagem com pinça oclusora inquebrável 
e com protetor de ponta;Estéril;Embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana de abertura e 
transferência asséptica. Apresentação em 
conformidade com a legislação atual 
vigente. 

ADVANTIVE 3.000,00 UN R$2,40 

63 Conexão, 2 vias com as seguintes 
especificações mínimas: Dispositivo 
descartável;Estéril, em plástico (pvc) ou 
material compatível com sua 
finalidade;Transparente em forma "y";Com 
pinça e tampa protetora em cada uma das 
extremidades. Deverá ter conector luer 
"femea" nas extremidades que se 
destinam a infusão de soluções e conector 
luer-lock "macho" na extremidade a qual 
se conecta o dispositivo para infusão 
endovenosa.Embalado individualmente 
em material que promova barreira 
microbiana de abertura e transferência 
asséptica. Apresentação em conformidade 
com a legislação atual vigente. 

VITAL GOLD 7.000,00 UN R$0,55 

64 Conjunto de cânulas orofaríngeas/guedel,  
Com as seguintes especificações 
mínimas:Formado por 6 unidades de 
cânulas orofaríngeas 
(guedel);Confeccionada em 
polipropileno;Com suporte interno 
resistente, com flexibilidade e curvatura 
adequadas; Orifício central que garanta 
ventilação, com borda de 
segurança;Resistente a desinfecção, 
atóxicas, isento de rebarbas e 
defeitos;Tamanhos 0 ,1, 2 , 3, 4 e 05;O 
conjunto deverá ser entregue em estojo de 
alta resistência, lavável, com alojamento 
individual para cada cânula pelo seu 
respectivo tamanho.Deverá ser embalado 
em material que promova barreira 
microbiana de abertura e transferência 
asséptica. Apresentação em conformidade 
com a legislação atual vigente. 

ADVANTIVE / 
0,1,2,3,4,5 

120,00 CJ R$14,70 

66 Cuba Rim em inox, nas seguintes 
especificações mínimas: 
 Com formato de rim; 
Com capacidade entre 700 a 740 ml; 
Dimensões (CxL) 26 x 12 cm. 
Produto deverá conter dados de 
identificação e procedência. 
Embalagem individual em saco plástico 
constando os dados de identificação, 
procedência e capacidade. 
Apresentar registro na ANVISA. 

ARTINOX / INOX 50,00 UN R$27,50 

74 Equipo enteral, com as seguintes 
especificações mínimas: Para 
administração de alimentação enteral 
composto por lancetaperfuradora azul 
adaptável aos frascos de nutrição enteral 

DESCARPACK 10.000,00 UN R$0,83 
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câmara gotejadora flexíveltubo em PVC 
atóxicotransparente de coloração azul que 
diferencie de equipos para outros fins. Os 
componentes devem ser de dimensão 
apropriada que possibilite a passagem 
livre da soluções enterais.Embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana de abertura e 
transferência asséptica. Apresentação em 
conformidade com a legislação atual 
vigente. 

78 Esparadrapo nas seguintes especificações 
mínimas: Impermeável;Rolo com 4,50 
metros;Largura 10 cmComposto em tecido 
100% algodão;Com resina acrílica 
impermeabilizante;Isento de substancias 
alérgicas de germes 
patogênicos;Impermeabilidade dorsal 
adequada a sua finalidade;Flexibilidade 
suficiente para adaptar-se as dobras da 
pele sem que ocorra excessiva pressão ou 
fácil desprendimento;Massa 
uniformemente  distribuida;Fácil remoção 
sem deixar resíduos ou manchas na 
superfície por transferência de massa 
adesiva;Bordas devidamente moldadas a 
fim de evitar soltura dos fios;O produto 
deverá ser enrolado em carretel plástico. 
Produto com validade de 12 meses a 
contar da data de entrega. 

MISSNER 3.500,00 RL R$5,00 

83 Estojo perfurado com as seguintes 
especificações mínimas; confeccionado 
em aço inoxidável, sem solda, nas 
medidas 28 x 14 x 6 cm 

ARTINOX / INOX 10,00 UN R$99,00 

86 Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 
2-0 cromado Nas seguintes especificações 
mínimas:Estéril;De origem 
animal;Absorvível;Obtido do colágeno do 
intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com 
sais de cromo;Medida de 70cm de 
comprimento;Com agulha de ½ circulo, 
cilíndrica, medindo 2,5 cm;Embalado em 
material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica.O produto deverá ser 
entregue com laudo que comprove sua 
esterilidade e com  Registro no Ministério 
da Saúde. Caixa com 24 envelopes. 

TECNOFIO 20,00 CX R$72,70 

89 Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 
5-0 simples Nas seguintes especificações 
mínimas:Estéril;De origem 
animal;Absorvível;Obtido do colágeno do 
intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com 
sais de cromo;Medida de 70cm de 
comprimento;Com agulha de ½ circulo, 
cilíndrica, medindo 2,0 cm;Embalado em 
material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica.O produto deverá ser 
entregue com laudo que comprove sua 
esterilidade e com  Registro no Ministério 
da Saúde. Caixa com 24 envelopes. 

TECNOFIO 120,00 CX R$77,00 

108 Imobilizador de cabeça nas seguintes 
especificações mínimas: Tamanho 
adulto;Dotado de 2 blocos e 1 
base;Confeccionado em espuma 
injetada;Produto 
macio;Impermeável;Lavável;Resistente a 
impactos;Com pontos para verificação de 
saída de líquido pelo ouvido;Compatível 
com prancha longa;Com fixador na região 
frontal e mentoniana com regulagem em 

RESGATE 10,00 UN R$90,00 
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velcro;Anatomico;Base com 
regulagem.Produto conforme normas da 
ABNT e com registro na ANVISA. 

123 Luva cirúrgica tamanho 7.5 com as 
seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em látex 
natural;Esterilizada;Formato anatômico, 
flexibilidade, resistência e sensibilidade 
táctil adequadas a sua finalidade;Punho 
reforçado na borda;Lubrificada com pó 
bioabsorvivel pelo organismo;Embalada 
em envelope selado a quente nos quatro 
lados;Envelope no lado superior deverá 
possuir abas que permitam abertura 
asséptica do material;Deverá constar os 
dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, esterilização , prazo de 
validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

MAXITEX 3.000,00 PAR R$0,92 

127 Algodão hidrófilo em rolo nas seguintes 
especificações mínimas: Com aspecto 
homogêneo e macio;Cor 
branca;Inodoro;De boa 
absorção;Ausência de grumos ou 
quaisquer impurezas;Em camadas 
continuadas em forma de rolo 
(manta);Embalado em saco plástico 
individual.Deverá constar externamente 
marca comercial, procedência de 
fabricação e validade. 
Embalagem com 500 gramas. 

NATHALYA 4.500,00 EMB R$8,30 

129 Malha tubular ortopédica 08cm x 12m Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em tecido 100% 
algodão cru ou misto;Com elasticidade no 
sentido transversal e compressão 
uniforme;Medindo de 08 cm x 
12m.Embalado em material que garanta a 
integridade do produto. 

MSO/MSO 200,00 RL R$5,10 

130 Malha tubular ortopédica 10cm x 15m Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em tecido 100% 
algodão cru ou misto;Com elasticidade no 
sentido transversal e compressão 
uniforme;Medindo de 10 cm x 
15m.Embalado em material que garanta a 
integridade do produto. 

MSO/MSO 500,00 RL R$5,60 

161 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas 
seguintes especificações mínimas:Válvula 
unidirecional em policarbonato e 
membrana de silicone com acoplamento 
externo para máscara de uso 
adulto;Norma Internacional com diâmetro 
22,0 mm;Conector universal com diâmetro 
15,0 mm para sonda endotraqueal e 
máscara;Válvula de escape em 
policarbonato com 1 membrana de 
Silicone (pop-off);Balão de Silicone 
autoinflável ao ser pressionado;Conexão 
para alimentação de gás Oxigênio;Válvula 
de admissão de ar em policarbonato para 
conexão da bolsa reservátório com 1 
membrana de Silicone;Bojo transparente 
de Policarbonato;Coxim anatômico de 
Silicone;Válvula de controle em 
policarbonato com 2 membranas de 
Silicone;Balão com capacidade de 1500 
ml;100% Autoclavável. 

FARMATEX 25,00 UN R$120,00 

166 Saco plástico para lixo hospitalar nas 
seguintes especificações mínimas: 

NEKPLAST/NEKP
LAST 

100,00 EMB R$21,00 



Telêmaco Borba, 04 de outubro de 201758
Edição 1081

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

Na cor branco leitoso; 
Confeccionado em polietileno de alta 
densidade (PEAD) virgem; 
Com capacidade para 50 litros, 5 micras; 
Saco identificado como lixo infectante; 
A impressão no saco de lixo não deverá 
possuir falhas ou borrões; 
O produto deverá possuir selo do 
INMETRO conforme a NBR 9191. 
Embalagem com 100 unidades. 

167 Sapatilha Propé descartável com as 
seguintes especificações mínimas: 
Na cor branca; 
Confeccionada em 100 % polipropileno; 
Gramatura de 30 g/m²; 
Tamanho único; 
Formato anatômico; 
Com elástico resistente em toda sua 
extensão; 
Acabamento com elástico que permita 
cobertura completa do calçado; 
Embalagem com 100 unidades (50 pares). 
Produto com registro no Ministério da 
saúde. 

ANADONA 200,00 CX R$7,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 349.950,00 
 
 

EMPRESA: LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR - LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

21 Atadura de crepe com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em tecido 100% algodão;Lavado, isento de 
impurezas;Tecido com elasticidade no 
sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro 
e insípido;Com bordas devidamente 
acabadas, não permitindo que 
desfiem;produto pode ser esterilizado por 
processos de auto-clave, oxido de etileno 
ou raios gama;atadura medindo:  20cm de 
largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 
metros esticada;trama com 13 fios /cm². 
Embalagem com 12 unidades. 

GAZETEX 4.000,00 EMB R$6,37 

22 Atadura de crepe com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em tecido 100% algodão;Lavado, isento de 
impurezas;Tecido com elasticidade no 
sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro 
e insípido;Com bordas devidamente 
acabadas, não permitindo que 
desfiem;Produto pode ser esterilizado por 
processos de autoclave, óxido de etileno 
ou raios gama;Atadura medindo 10cm de 
largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 
metros esticado;Trama com 13 
fios/cm²;Embalagem com 12 unidades. 

GAZETEX 7.000,00 EMB R$3,19 

24 Atadura de crepe com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em tecido 100% algodão;Lavado, isento de 
impurezas;Tecido com elasticidade no 
sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro 
e insípido;Com bordas devidamente 
acabadas, não permitindo que 
desfiem;Produto pode ser esterilizado por 
processos de autoclave, óxido de etileno 
ou raios gama;Atadura medindo 8cm de 
largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 
metros esticado;Trama com 13 
fios/cm²;Embalagem com 12 unidades. 

GAZETEX 7.000,00 EMB R$2,64 
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28 Avental cirúrgico manga longa, com as 
seguintes especificações: 
Na cor branca; 
Descartável; 
Confeccionado em 100% polipropileno; 
Com punho em lastex; 
Com Gramatura de 30 gr; 
Com tiras de amarrar no pescoço e na 
cintura; 
Atóxico; 
Hipoalérgico; 
Medindo: 140 cm de largura x 100 cm 
comprimento; 
Produto com registro no Ministério da 
Saúde. 
Embalagem com 10 unidades. 

MED GAUZE 300,00 UN R$13,59 

53 Cateter nasal com as seguintes 
especificações mínimas: Composto por 
circuito de tubos de PVC, com 1 introdutor 
nasal;Descartável;Uso nasal;Com formato 
para adaptação atrás do pavilhões 
auriculares (tipo óculos);Modelo 
pediátrico;Comprimento aproximado 210 
cm (aceita variação de +/-5%);A prova de 
deformação e torção;Conector de oxigênio 
tipo universal;A apresentação do produto 
deverá obedecer à legislação 
vigente;Esterilização por radiação 
gama;Embalagem individual, com dados 
de identificação, esterilização e 
procedência. 

MED SONDA 2.000,00 UN R$0,88 

58 Coletor de material perfurocortante Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Capacidade para 13 
litros;Confeccionado em papel incineravel,  
revestido internamente com produto 
impermeabilizante que evita umidade e 
vazamento;Acompanhado de saco 
plástico com instruções de montagem e 
que integra o produto com revestimento 
interno;Cinta em material resistente a 
perfurações;Alça dupla para transporte 
fixa ao coletor;Tampa fixa ao coletor;Bocal 
com abertura que facilite o descarte de 
material;Linha que apresente o limite 
máximo de enchimento.Produto conforme 
NBR-13853. 

DESCARBOX 1.700,00 UN R$2,90 

68 Detergente enzimático, com as seguintes 
especificações mínimas: 
Produto para uso profissional; 
Possui 4 enzimas: amilase; lipase; 
protease, carboidrase; 
Produto líquido, aparência límpida, livre de 
impurezas, produto que não ataque 
metais, borrachas, plásticos, ou tubos 
corrugados, não deixa resíduos após o 
enxágue; 
Produto para uso profissional, eficaz em 
qualquer temperatura; 
Produto deverá ser entregue em 
embalagem lacrada, embalagem plástica 
com tampa rosqueável; 
Para limpeza de instrumento medico 
hospitalares, odontológicos e laboratoriais. 
Para remoção e limpeza de matéria 
orgânica em endoscópio, giroscópio e 
canulados. 
Embalagem com 5 litros. 

KELLDRIN 100,00 UN R$82,50 

87 Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 
3-0 cromado Nas seguintes especificações 

TECHNOFIO 20,00 CX R$72,70 
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mínimas:Estéril;De origem 
animal;Absorvível;Obtido do colágeno do 
intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com 
sais de cromo;Medida de 70cm de 
comprimento;Com agulha de ½ circulo, 
cilíndrica, medindo 2,5 cm;Embalado em 
material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica.O produto deverá ser 
entregue com laudo que comprove sua 
esterilidade e com  Registro no Ministério 
da Saúde. Caixa com 24 envelopes. 

91 Fio de sutura mononylon, nº 3-0 Com as 
seguintes especificações 
mínimas:Monofilamento de poliamida, 
preto; Não absorvível; Medindo 45 cm de 
comprimento; Agulha triângular 3/8 
círculo;Comprimento da agulha 3-0 
cm;Acondicionado em embalagem 
individual que permita assegurar a 
esterilidade do produto até o momento do 
uso. Cada embalagem individual deverá 
indicar o nome do produto, comprimento 
do fio, número cirúrgico, número do lote, 
prazo de validade da esterilização e/ou 
data de fabricação e 
esterilização.Embalagem final deverá 
possuir 24 unidades. 

TECHNOFIO 320,00 EMB R$29,19 

92 Fio de sutura mononylon nº 4-0 com as 
seguintes especificações mínimas 
Monofilamento de poliamida, preto; Não 
absorvível; Medindo 45 cm de 
comprimento; Agulha triangular 3/8 
círculo;Comprimento da agulha 3 
cm;Acondicionado em embalagem 
individual que permita assegurar a 
esterilidade do produto até o momento do 
uso. Cada embalagem individual deverá 
indicar o nome do produto, comprimento 
do fio, número cirúrgico, número do lote, 
prazo de validade da esterilização e/ou 
data de fabricação e 
esterilização.Embalagem final deverá 
possuir 24 unidades. 

TECHNOFIO 220,00 EMB R$29,19 

95 Fita crepe cirurgica com as seguintes 
especificações mínimas: Branca;Massa 
adesiva antialérgica a base de éter 
sintético;Medidas 16 mm, acondicionada 
em rolo com 50 metros;Embalado em 
material que garanta a integridade do 
produto e de acordo com a legislação atual 
vigente. 

EUROCEL 500,00 RL R$1,79 

96 Fita microporosa com as seguintes 
especificações mínimas: 
Branca;Hipoalérgica;Para curativos de uso 
contínuo, pele sensível, para respiração da 
pele;Composição: tecido non-woven à 
base de fibra de viscose, resina acrílica e 
adesivo acrílico;Deverá constar na 
embalagem número do lote de 
fabricação.Medida de 5 cm, acondicionada 
em rolo de 10 metros. 

MISSNER 2.000,00 RL R$3,20 

105 Gelo artificial rígido com as seguintes 
especificações mínimas: Contendo gel a 
base de 
polímero;Reutilizável;Acondicionado em 
frasco de polietileno rígido;Bactericida, 
fungicida e inodoro;Frasco com 400 
ml;Medidas: 17x9cm. 

GELOTECH 200,00 UN R$2,03 

114 Lâmina de bisturi, nº 11 Nas seguintes 
especificações 

LABOR IMORT 200,00 CX R$19,20 
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mínimas:Descartável;Estéril a raio 
gama;Confeccionada em aço 
carbono;Grande resistência à corrosão e 
perda de afiação;Embaladas 
individualmente;Caixa contendo 100 
unidades. 

121 Loção oleosa hidratante nas seguintes 
especificações mínimas: A base de ácidos 
graxos essenciais - AGE;Composição: 
óleo vegetal de girassol, BHT, vitaminas A 
e E e lecitina de soja, Produto indicado 
para prevenção e tratamento de 
feridas.Frasco com 200 ml.O produto 
deverá constar em sua embalagem dados 
de identificação, número de lote, data de 
fabricação, validade e procedência e 
registro na ANVISA 

FRANCEFARMA 1.600,00 FR R$4,13 

128 Luva plástica descartável nas seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em polietileno de alta densidade;Com 
espessura de 0,02 
micras;Individual;Estéril;Ambidestra;Trans
parente;Tamanho único;Pode ser 
armazenada em temperatura até 30 
graus;Apropriada para uso médico 
hospitalar e para pequenos 
tratamentos.Deverá acompanhar 
certificado de Registro do Ministério da 
Saúde e selo certificado de 
esterilização.Embaladas em pacotes com 
100 unidades. 

PLAST LUVAS 200,00 PCT R$5,94 

139 Almotolia transparente com as seguintes 
especificações mínimas: Produto de uso 
médico-hospitalar;Com graduação em alto 
relevo; Produto confeccionado em plástico 
ou similar;Capacidade para 250ml;Bico 
reto e longo para saída de solução;Material 
não 
reciclável;Atóxico;Fotossenssível;Resiste
nte a desinfecções, quedas;Com tampa  e 
bico protetor acoplado ao frasco;Tampa 
rosqueável de perfeito encaixe impedindo 
o vazamento. 

J PROLAB 800,00 UN R$2,12 

140 Almotolia transparente com as seguintes 
especificações mínimas: Produto de uso 
médico-hospitalar;Com graduação em alto 
relevo;Produto confeccionado em plástico 
ou similar;Capacidade para 250ml;Bico 
curvo  para saída de solução;Material não 
reciclável;Atóxico; 
Fotossenssível;Resistente a desinfecções, 
quedas;Com tampa  e bico protetor 
acoplado ao frasco;Tampa rosqueável de 
perfeito encaixe impedindo o vazamento. 

J PROLAB 800,00 UN R$2,09 

168 Scalp n° 21 com as seguintes 
especificações mínimas: Cateter para 
infusão venosa com agulha de bisel 
trifacetado;Com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes;Tubo de vinil 
leve, flexível e transparente;Conector luer-
lok cônico e rígido, assegurando perfeita 
conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-
lok;Esterilizado a oxido de 
etileno;Embalado individualmente em 
papel grau cirurgico, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, fabricação, lote, tipo de 

SOLIDOR 1.200,00 CX R$15,15 
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esterilização e Registro no Ministério da 
Saúde. Caixa com 100 unidades. 

169 Scalp n° 23 com as seguintes 
especificações mínimas: Cateter para 
infusão venosa com agulha de bisel 
trifacetado;Com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes;Tubo de vinil 
leve, flexível e transparente;Conector luer-
lok cônico e rígido, assegurando perfeita 
conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-
lok;Esterilizado a oxido de 
etileno;Embalado individualmente em 
papel grau cirurgico, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, fabricação, lote, tipo de 
esterilização e Registro no Ministério da 
Saúde. Caixa com 100 unidades.. 

SOLIDOR 2.500,00 CX R$14,95 

171 Scalp n° 27 com as seguintes 
especificações mínimas: Cateter para 
infusão venosa com agulha de bisel 
trifacetado;Com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 
perfeita conexão das partes;Tubo de vinil 
leve, flexível e transparente;Conector luer-
lok cônico e rígido, assegurando perfeita 
conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-
lok;Esterilizado a oxido de 
etileno;Embalado individualmente em 
papel grau cirurgico, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, fabricação, lote, tipo de 
esterilização e Registro no Ministério da 
Saúde. Caixa com 100 unidades. 

LABOR  IMPORT 100,00 CX R$15,52 

179 Sonda foley, calibre 14 com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em borracha 
natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na 
extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios 
laterais em lados opostos e na mesma 
altura);Balão para volume com capacidade 
de aproximadamente 25 ml;Produto 
embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a 
marca comercial, lote, validade, número do 
calibre e capacidade do balão estampados 
em local de fácil visualização e de caráter 
permanente.Produto com registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 240,00 UN R$2,44 

191 Sonda Para Aspiração Traqueal nº 12 Nas 
seguintes especificações mínimas:Com 
válvula digital (sonda suga);Tubo 
confeccionado em PVC transparente, 
atóxico, flexível;Produto descartável, 
estéril;Com superfície lisa, possuindo um 
orifício proximal e dois orifícios distais de 
bordas bem acabadas, provido em outra 
extremidade de válvula para pressão 
negativa em PVC rígido e conexão 
(conector com tampa) para adaptar-se ao 
tubo de aspiração;Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por radiação 
gama;Informações sobre procedência e 

MED SONDA 400,00 UN R$0,82 
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validade impressas na embalagem.Com 
registro na ANVISA e Ministério da Saúde. 

192 Sonda Para Aspiração Traqueal nº 14 Nas 
seguintes especificações mínimas:Com 
válvula digital (sonda suga);Tubo 
confeccionado em PVC transparente, 
atóxico, flexível;Produto descartável, 
estéril;Com superfície lisa, possuindo um 
orifício proximal e dois orifícios distais de 
bordas bem acabadas, provido em outra 
extremidade de válvula para pressão 
negativa em PVC rígido e conexão 
(conector com tampa) para adaptar-se ao 
tubo de aspiração;Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por radiação 
gama;Informações sobre procedência e 
validade impressas na embalagem.Com 
registro na ANVISA e Ministério da Saúde. 

MED SONDA 400,00 UN R$0,83 

203 Soro fisiológico 0.9%, 1000 ml com as 
seguintes especificações mínimas 
Sistema fechado;Validade de 12 meses a 
contar da data de entrega. Na embalagem 
do produto deverá constar a marca 
comercial do produto, o número do lote , a 
procedência, a data de fabricação, o prazo 
de validade, recomendações para 
armazenamento, o número do Registro no 
Ministério da Saúde. 

J.P 5.500,00 UN R$3,97 

205 Soro fisiológico 0,9%, 500 ml com as 
seguintes especificações mínimas: 
Sistema fechado;Validade de 12 meses a 
contar da data de entrega. Na embalagem 
do produto deverá constar a marca 
comercial do produto, o número do lote , a 
procedência, a data de fabricação, o prazo 
de validade, recomendações para 
armazenamento, o número do Registro no 
Ministério da Saúde. 

J.P 20.000,00 UN R$2,54 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 256.216,20 
 
 

EMPRESA: VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

11 Amniótomo com as seguintes 
especificações mínimas: Rompedor de 
bolsa aminiótica;Em plástico 
atóxico,apirogênico, 
estéril;Descartável;Com Registro no 
Ministério da Saúde. Embalagem 
individual contendo dados do fabricante, 
procedência, data de fabricação e 
validade. 

VITAL GOLD 20,00 UN R$0,67 

20 Atadura de algodão ortopédico com as 
seguintes especificações mínimas: Nas 
medidas (LxC) 8 cm x 100 cm;Constituída 
de manta de algodão 100%;Não 
estéril;Enrolada de maneira 
uniforme.Embalagem individual resistente 
de modo a assegurar proteção do produto 
até o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
método, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Prazo de validade de 12 meses a 
partir da data de entrega.Embalagem com 
12 rolos. 

POLAR FIX 700,00 EMB R$3,37 
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27 Atadura de gessada 20cm x 4m com as 
seguintes especificações mínimas: 
Atadura de gessada rápida;Nas medidas 
de 20 cm de largura x 4 m de 
comprimento;Composição: gase especial 
100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, 
derivado de celulose e solvente anidros. 
Produto deve atender legislação 
metrologia em vigor e NBR 14056. 
Embalados individualmente em caixa com 
20 rolos. 

POLAR FIX 200,00 CX R$54,99 

33 Caixa térmica nas seguintes 
especificações mínimas: Para transporte 
de vacinasCom termômetro digital externo 
que mede a temperatura mínima e 
máxima;Fabricado em polietileno;Com 
tampa reversível, podendo ser usado 
como bandeja;Revestimento interno da 
caixa e tampa em poliuretano;Alça com 
trava;Caixa na cor azul;Tampa na cor 
branca;Capacidade de 15 
litros;Dimensões 295 x 260 x 385 mm. 

INCOTERM 5,00 UN R$298,35 

44 Cânula endotraqueal tamanho 7,5 Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 380,00 UN R$3,32 

45 Cânula endotraqueal tamanho 8  Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 380,00 UN R$3,32 

50 Cateter intravenoso abocath, 20g, com as 
seguintes especificações mínimas:Nas 
medidas: 1,1mm x 32 mm;Em 
poliuretano;Com parede fina e ponta 
levemente afunilada;Agulha de bisel curto, 
trifacetada e siliconizada com protetor; 
Trava de segurança entre cânula e 
cateter;Conector tipo luer;Câmara de 
refluxo transparente;Tampa com filtro 
bacteriano;Estéril embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana, de abertura e 
transferência asséptica;Apresentação do 
produto deverá obedecer a legislação atual 
vigente;Deverá constar na embalagem do 
produto o numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do calibre do 
cateter,e registro no Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 2.200,00 UN R$0,58 

61 Agulha descartável 13 x 4,5 nas seguintes 
especificações mínimas: Com parede fina 
e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável 
biselado;Canhão plástico;Provida de 
protetor;Esterilizada a óxido de 
etileno;Embalagem individual;Deverá 

DESCARPACK 1.200,00 CX R$5,39 
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constar externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
data de fabricação/validade.Produto 
reembalado em caixa resistente ao 
processo de manuseio, fechado 
adequadamente, capaz de manter sua 
integridade.Caixa com 100 unidades. 

73 Eletrodo para ECG, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Descartável; 
Antialérgico;  
Fabricado em espuma de alta densidade; 
Botão de aço inoxidável e contra-pino; 
Com gel sólido de Cloreto de Potássio; 
Com adesivo com fixação para curta e 
longa duração; 
Embalado em saco aluminizado vedado e 
selado;  
Embalagem com 50 unidades. 

SOLIDOR 80,00 UN R$11,18 

76 Equipo para soro simples, nas seguintes 
especificações mínimas: Estéril;Com 
câmara gotejadora em micro gotas;Tubo 
em PVC;Atóxico;Adaptador para agulha 
ou cateter;Tampa e pinça rolete;Embalado 
individualmente em material que promova 
barreira microbiana de abertura e 
transferência asséptica. Apresentação em 
conformidade com a legislação atual 
vigente. 

DESCARPACK 6.000,00 UN R$0,86 

77 Escada esmaltada com 2 degraus , 
armação confeccionada em tubos de aço, 
redondos, com diâmetro mínimo de 5/8", 
espessura mínima das paredes dos tubos 
de 1,2 mm, com 2 degraus confeccionados 
em chapa de aço, revestidos em borracha 
antiderrapante, pintura eletrostática a pó 
na cor branca, com 4 pés com ponteiras de 
PVC ou nylon, medidas mínimas 33 cm de 
altura, 36 cm de largura, 38 cm de 
profundidade. 

OLIMEDIC 50,00 UN R$50,70 

94 Fita adesiva para autoclave, nas seguintes 
especificações mínimas:confeccionada 
com dorso de papel crepe a base de 
celuloserecebendo em uma das faces 
massa adesiva a base de borracha natural, 
oxido de zincona outra face uma fina 
camada impermeabilizante acrilicamedida 
de 19mm acondicionado em rolo com 30 
metrosrotulo com número de lote, data de 
fabricação/validade e procedência. 

CIEX 2.000,00 RL R$2,48 

98 Agulha descartável, 25 x 8 nas seguintes 
especificações mínimas: Com parede fina 
e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável 
biselado;Canhão plástico;Provida de 
protetor;Esterilizada a óxido de 
etileno;Embalagem individual;Deverá 
constar externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
data de fabricação/validade.Produto 
reembalado em caixa resistente ao 
processo de manuseio, fechado 
adequadamente, capaz de manter sua 
integridade.Caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 5.000,00 CX R$5,15 

103 Agulha descartável, 40 x 12 nas seguintes 
especificações mínimas: Com parede fina 
e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável 
biselado;Canhão plástico;Provida de 
protetor;Esterilizada a óxido de 
etileno;Embalagem individual;Deverá 
constar externamente os dados de 

DESCARPACK 1.800,00 CX R$5,49 
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identificação, procedência, número de lote, 
data de fabricação/validade.Produto 
reembalado em caixa resistente ao 
processo de manuseio, fechado 
adequadamente, capaz de manter sua 
integridade.Caixa com 100 unidades. 

122 Luva cirúrgica tamanho 7.0 com as 
seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em látex 
natural;Esterilizada;Formato anatômico, 
flexibilidade, resistência e sensibilidade 
táctil adequadas a sua finalidade;Punho 
reforçado na borda;Lubrificada com pó 
bioabsorvivel pelo organismo;Embalada 
em envelope selado a quente nos quatro 
lados;Envelope no lado superior deverá 
possuir abas que permitam abertura 
asséptica do material;Deverá constar os 
dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, esterilização , prazo de 
validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

MAXITEX 3.000,00 PAR R$0,95 

131 Malha tubular ortopédica 12 cm x 15 m Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em tecido 100% 
algodão cru ou misto;Com elasticidade no 
sentido transversal e compressão 
uniforme;Medindo de 12 cm x 15 
metros.Embalado em material que garanta 
a integridade do produto. 

POLAR FIX 200,00 RL R$6,39 

132 Malha tubular ortopédica 15cm x 15m Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em tecido 100% 
algodão cru ou misto;Com elasticidade no 
sentido transversal e compressão 
uniforme;Medindo de 15 cm x 
15m.Embalado em material que garanta a 
integridade do produto. 

POLAR FIX 400,00 RL R$8,35 

134 Manta para esterilização, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em folhas de SMS 
(Spunbonded + Meltblow + Supndbonded); 
Com gramatura de 40 g/m²; 
Medindo: 120 x 120 cm; 
Atóxico; 
Possui barreira bacteriana; 
Para utilização em Autoclave a Vapor, 
Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma 
de Peróxido de Hidrogênio;  
Na cor azul; 
Embalagem com 50 unidades. 

POLAR FIX 100,00 EMB R$93,08 

135 Manta para esterilização, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em folhas de SMS 
(Spunbonded + Meltblow + Supndbonded); 
Com gramatura de 40 g/m²; 
Medindo: 60 x 60 cm; 
Atóxico; 
Possui barreira bacteriana; 
Para utilização em Autoclave a Vapor, 
Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma 
de Peróxido de Hidrogênio;  
Na cor azul; 
Embalagem com 50 unidades. 

POLAR FIX 250,00 EMB R$22,75 

170 Scalp n° 25 com as seguintes 
especificações mínimas: Cateter para 
infusão venosa com agulha de bisel 
trifacetado;Com asas leves e flexíveis 
dotadas de um exclusivo dispositivo de 
encaixe, garantindo firme empunhadura, 

SOLIDOR 700,00 CX R$15,50 
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perfeita conexão das partes;Tubo de vinil 
leve, flexível e transparente;Conector luer-
lok cônico e rígido, assegurando perfeita 
conexão com seringas ou equipos de bico 
macho e seringas ou dispositivos luer-
lok;Esterilizado a oxido de 
etileno;Embalado individualmente em 
papel grau cirurgico, constando 
externamente os dados de identificação e 
procedência, fabricação, lote, tipo de 
esterilização e Registro no Ministério da 
Saúde. Caixa com 100 unidades. 

182 Sonda foley, calibre 20 com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em borracha 
natural;Siliconizada;Estéril;Com 2 vias na 
extremidade distal e proximal (ponta 
devera ser arredondada com dois orifícios 
laterais em lados opostos e na mesma 
altura);Balão para volume com capacidade 
de aproximadamente 25 ml;Produto 
embalado individualmente em papel grau 
cirúrgico;Cada sonda deverá apresentar a 
marca comercial, lote, validade, número do 
calibre e capacidade do balão estampados 
em local de fácil visualização e de caráter 
permanente.Produto com registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 1.600,00 UN R$2,18 

183 Sonda nasogástrica longa n° 20 Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em 
PVC;Transparente, flexível e 
atóxico;Forma de cilindro reto e 
inteiriço;Com paredes lisas com uma leve 
camada  siliconizada, para facilitar a 
aplicação;Extremidades 
arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 
orifícios distribuídos 
alternadamente;Dispositivo conector 
universal com tampa presa ao 
tubo;Estéril;Com o comprimento 
aproximado de 110 cm;Descartável (Uso 
único);Acondicionado em embalagem 
individual em material que garanta a 
integridade do produto;Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

MARK MED 300,00 UN R$1,20 

187 Sonda nasogástrica longa nº 14 com as 
seguintes especificações mínimas 
Confeccionado em PVC;Transparente, 
flexível e atóxico;Forma de cilindro reto e 
inteiriço;Extremidades 
arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 
orifícios distribuídos 
alternadamente;Fixado dispositivo 
conector universal com 
tampa.Acondicionado em embalagem 
individual em material que garanta a 
integridade do produto;Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

MARK MED 150,00 UN R$0,84 

188 Sonda nasogástrica longa nº 16  Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em 
PVC;Transparente, flexível e 
atóxico;Forma de cilindro reto e 
inteiriço;Com paredes lisas com uma leve 
camada  siliconizada, para facilitar a 

MARK MED 200,00 UN R$0,95 
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aplicação;Extremidades 
arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 
orifícios distribuídos 
alternadamente;Dispositivo conector 
universal com tampa presa ao 
tubo;Estéril;Com o comprimento 
aproximado de 110 cm;Descartável (Uso 
único);Acondicionado em embalagem 
individual em material que garanta a 
integridade do produto;Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

189 Sonda nasogástrica longa nº 18 Nas as 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em 
PVC;Transparente, flexível e 
atóxico;Forma de cilindro reto e 
inteiriço;Com paredes lisas com uma leve 
camada  siliconizada, para facilitar a 
aplicação;Extremidades 
arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 
orifícios distribuídos 
alternadamente;Dispositivo conector 
universal com tampa presa ao 
tubo;Estéril;Com o comprimento 
aproximado de 110 cm;Descartável (Uso 
único);Acondicionado em embalagem 
individual em material que garanta a 
integridade do produto;Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

MARK MED 200,00 UN R$1,04 

197 Sonda uretral, número 14, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superf
ície lisa;Com uma das pontas 
arredondadas, fechada no lado proximal 
do tubo com 1 orifício;Conector 
perfeitamente adaptável a seringas no lado 
distal do tubo, com tampa;Esterilização a 
óxido de etileno;Diâmetro externo 
aproximado 4,5 mm (aceita variação de +/-
5%);Comprimento aproximado de 39 cm 
(aceita variação de +/-5%);Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico ou 
filme termoplástico que permita abertura 
asséptica. 

BIOSAN I 2.500,00 UN R$0,55 

204 Soro fisiológico 0,9%, 250 ml com as 
seguintes especificações mínimas: 
Sistema fechado;Validade de 12 meses a 
contar da data de entrega. Na embalagem 
do produto deverá constar a marca 
comercial do produto, o número do lote , a 
procedência, a data de fabricação, o prazo 
de validade, recomendações para 
armazenamento, o número do Registro no 
Ministério da Saúde. 

HALEX ISTAR 12.000,00 UN R$2,10 

208 Soro glicosado 5%, 500 ml com as 
seguintes especificações mínimas: 
Solução isotônica;Estéril e apirogênica; 
Composição: Glicose anidra 5g, veículo 
qsp, 100 ml.Embalagem de sistema 
fechado com data de fabricação, lote e 
validade impressa. Embalagem em 
polietileno de 500 ml. 

HALEX ISTAR 1.000,00 UN R$2,77 

209 Suporte de soro com as seguintes 
especificações mínimas: Haste 
confeccionada em tudo de aço inoxidável 

OLIMEDIC 50,00 UN R$143,00 
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de 5/8 de diâmetro com quatro ganchos de 
3/16 de diâmetro;Regulagem de altura 
através de mandril de aperto 
rápido;Coluna confeccionada em tubo inox 
inoxidável de 1" x 1,20 mm;Base 
confeccionadas em tudo de aço inoxidável 
de 25 x 25 x 1,20 mm;Rodízios giratórios 
de 2";Dimensões da base (CxLxA): 0,50 x 
0,50 x 1,50 cm . 

215 Tesoura de Mayo Stille Reta 17 cm 
Nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 410; 

PROFESSIONAL 50,00 UN R$24,50 

220 Tubo para coleta de sangue a vácuo Com 
as seguintes especificações mínimas:Em 
plástico PET ou 
polipropileno;Transparente;Incolor;Estéril;
Apirogênico;Resistente a centrifugação de 
3000 rotações/minuto por até 15  
minutos;Medindo 13 x 75 mm;Com 
EDTA;Conteúdo de EDTA 7,2 mg, com 4 
ml de capacidade;Tubo não 
siliconizado;Com tampa na cor roxa. 

VACUPLAST 600,00 UN R$0,54 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 150.040,25 
 
 

EMPRESA: CONFIANÇA COMERCIAL CIRURGICA ME 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

17 Atadura de algodão ortopédico com as 
seguintes especificações mínimas: Nas 
medidas (LxC) 10 cm x 100 cm;Constituída 
de manta de algodão 100%;Não 
estéril;Enrolada de maneira 
uniforme.Embalagem individual resistente 
de modo a assegurar proteção do produto 
até o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
método, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Prazo de validade de 12 meses a 
partir da data de entrega.Embalagem com 
12 rolos. 

ORTOFEN 700,00 EMB R$4,05 

19 Atadura de algodão ortopédico com as 
seguintes especificações mínimas: Nas 
medidas (LxC) 20 cm x 100 cm;Constituída 
de manta de algodão 100%;Não 
estéril;Enrolada de maneira 
uniforme.Embalagem individual resistente 
de modo a assegurar proteção do produto 
até o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
método, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Prazo de validade de 12 meses a 
partir da data de entrega.Embalagem com 
12 rolos. 

ORTOFEN 700,00 EMB R$6,85 

25 Atadura de gessada 10cm x 3m com as 
seguintes especificações mínimas: 
Atadura de gessada rápida;Nas medidas 
de 10 cm de largura x 3m de comprimento. 
Composição: gaze especial 100% 
algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, 
derivado de celulose e solvente 
anidros.Produto deve atender legislação 
metrologia em vigor e NBR 14056. 
Embalados individualmente em caixa com 
20 rolos. 

POLAR FIX 500,00 CX R$22,99 

26 Atadura de gessada 15cm x 3m com as 
seguintes especificações mín imas: 

POLAR FIX 600,00 CX R$32,56 
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Atadura de gessada rápida;Nas medidas 
de 15 cm de largura x 3 m de 
comprimento;Composição: gaze especial 
100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, 
derivado de celulose e solvente anidros. 
Produto deve atender legislação 
metrologia em vigor e NBR 14056. 
Embalados individualmente em caixa com 
20 rolos. 

32 Braçadeira para injeção nas seguintes 
especificações mínimas: Cor branca;Base 
tripé em ferro fundido;Coluna receptora em 
tubo 7/8";Haste telescopia 5/8" 
cromada;Acabamento com pintura 
eletrostática a pó com tratamento 
antiferruginoso;Apoio para braço em 
chapa de aço pintada e estofada na cor 
preta; Altura regulável através de 
manípulo;Altura entre 0,85m e 1,25m. 

RENASCER 30,00 UN R$62,88 

34 Campo Cirúrgico fenestrado com as 
seguintes especificações mínimas: 
Descartável; 
Estéril; 
Medindo: 40 x 40 cm; 
Com gramatura de 30 g/m²; 
Com fenestra de 10 cm de diâmetro; 
Confeccionado em não tecido SMS; 
Atóxico e hipoalérgênico; 
Com dobras cirúrgicas; 
Na cor azul; 
O produto devera ser embalado 
individualmente e esterilizado por oxido de 
etileno; 
Produto com Registro na ANVISA. 

POLAR FIX 10.000,00 UN R$1,20 

36 Cânula endotraqueal tamanho 3,5 Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 40,00 UN R$3,79 

37 Cânula endotraqueal tamanho 4  Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 40,00 UN R$3,79 

42 Cânula endotraqueal tamanho 6,5 Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 140,00 UN R$2,09 
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46 Cânula endotraqueal tamanho 8,5 Nas 
seguintes especificações mínimas:Tubo 
em material plástico;Com balão;Com 
marcadores de graduação em 
centímetros;Embalagem individual tipo 
blister;Confeccionado em 
polipropileno;Com válvula ABS;Com mola 
inoxidável.O produto deve conter 
externamente dados de identificação, 
procedência, tipo e data de esterilização, 
validade, número de lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SOLIDOR 300,00 UN R$3,50 

65 Cuba redonda para assepsia, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inoxidável; 
Medindo: 08 cm de diâmetro x 04 cm de 
profundidade; 
Capacidade de 150 ml; 
Embalagem individual com informação de 
modelo, procedência e validade. 
Produto com Registro na ANVISA. 

FORT INOX 50,00 UN R$8,98 

82 Estetoscópio adulto, com as seguintes 
especificações mínimas: Receptor duplo: 
campânula e diafragma  de 4,5 cm de 
diâmetro;Hipoalergênico;Olivas 
substituíveis;Haste em aço 
inox;Selamento acústico de alto 
padrão;Excelente vedação;Tubo condutor 
em  Y - PVC;Anel não-frio para maior 
conforto do paciente. 

SOLIDOR 50,00 UN R$13,99 

84 Estojo perfurado com as seguintes 
especificações mínimas; confeccionado 
em em aço inoxidável,sem solda, nas 
medidas 20 x 10 x 5 cm 

FAMI 20,00 UN R$51,99 

93 Fio de sutura mononylon nº 5-0 com as 
seguintes especificações mínimas 
Monofilamento de poliamida, preto; Não 
absorvível; Medindo 45 cm de 
comprimento; Agulha triangular 3/8 
círculo;Comprimento da agulha 2,5 
cm;Acondicionado em embalagem 
individual que permita assegurar a 
esterilidade do produto até o momento do 
uso. Cada embalagem individual deverá 
indicar o nome do produto, comprimento 
do fio, número cirúrgico, número do lote, 
prazo de validade da esterilização e/ou 
data de fabricação e 
esterilização.Embalagem final deverá 
possuir 24 unidades. 

SHALON 100,00 UN R$29,18 

104 Gel para ultra-sonografia inodoro, incolor, 
pH neutro, composto de celulose neutra 
pura, água destilada; isento de gordura, 
sujidade, acondicionado em embalagem 
com 200ml, e em material que garanta 
integridade do produto,a apresentação 
devera obedecer legislação atual vigente 

CARBOGEL 100,00 UN R$3,12 

112 Kit para nebulização  Nas seguintes 
especificações mínimas:Com copo 
nebulizador de 20 ml;Mangueira com 
extensão de 1,50 m, adaptável a rede de 
oxigênio ou ar comprimido;Máscara 
confeccionada em plástico transparente, 
tamanho infantil. 

DARU 450,00 UN R$4,85 

115 Lâmina de bisturi, nº 15 Nas seguintes 
especificações 
mínimas:Descartável;Estéril a raio 
gama;Confeccionada em aço 
carbono;Grande resistência à corrosão e 
perda de afiação;Embaladas 

SOLIDOR 200,00 CX R$20,59 
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individualmente;Caixa contendo 100 
unidades. 

116 Lamina de bisturi, nº 20 em aço inoxidável 
cortante,  numero 20, estéril, descartável; 
com perfeito acabamento sem sinais de 
oxidação,sem rebarbas,  o produto deverá 
ser entregue com laudo que comprove sua 
esterilidade 

SOLIDOR 200,00 UN R$18,64 

124 Luva cirúrgica tamanho 8.0 com as 
seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em látex 
natural;Esterilizada;Formato anatômico, 
flexibilidade, resistência e sensibilidade 
táctil adequadas a sua finalidade;Punho 
reforçado na borda;Lubrificada com pó 
bioabsorvivel pelo organismo;Embalada 
em envelope selado a quente nos quatro 
lados;Envelope no lado superior deverá 
possuir abas que permitam abertura 
asséptica do material;Deverá constar os 
dados de identificação, procedência, data 
de fabricação, esterilização , prazo de 
validade, número do lote e registro no 
Ministério da Saúde. 

SUPER MAX 3.000,00 PAR R$0,94 

133 Malha tubular ortopédica 20cm x 15m Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em tecido 100% 
algodão cru ou misto;Com elasticidade no 
sentido transversal e compressão 
uniforme;Medindo de 20 cm x 
15m.Embalado em material que garanta a 
integridade do produto. 

POLAR FIX 300,00 RL R$8,30 

144 Pinça Anatômica Dissecção 16 cm, nas 
seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420; 

ABC 50,00 UN R$9,72 

147 Pinça Halstead Mosquito (Kelly 
DELICADA) reta, 10 cm 
nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420 
Para procedimento da Vascular 

ABC 20,00 UN R$18,30 

148 Pinça Halstead Mosquito reta, 12 cm   
Nas as seguintes especificações mínimas:  
Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-
42A;  
Ponta reta com serrilha; 

ABC 10,00 UN R$16,44 

153 Pipeta Pasteur com as seguintes 
especificações mínimas: Fabricada em 
polietileno de baixa densidade;Não 
tóxico;Com capacidade de 3 ml;Pacote 
com 500 unidades. 

CRAL 100,00 PCT R$37,20 

163 Reanimador manual neonatal tipo ambu 
Nas seguintes especificações 
mínimas:Válvula unidirecional em 
Policarbonato e membrana de Silicone 
com acoplamento externo para máscara 
de uso neonatal;Norma Internacional com 
diâmetro 22,0 mm;Conector universal com 
diâmetro 15,0 mm para sonda 
endotraqueal e máscara;Válvula de 
escape em Policarbonato com 1 
membrana de Silicone (pop-off);Balão de 
Silicone autoinflável ao ser 
pressionado;Conexão para alimentação 
de gás Oxigênio;Válvula de admissão de 
ar em Policarbonato para conexão da 
bolsa reservátório com 01 (uma) 
membrana de Silicone;Bojo transparente 
de Policarbonato;Coxim anatômico de 
Silicone;Válvula de controle em 
Policarbonato com 2 membranas de 

HAOXI 5,00 UN R$112,00 
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Silicone;Balão com capacidade de 150 
ml;100% Autoclavável. 

184 Sonda nasogástrica longa n°22 Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em 
PVC;Transparente, flexível e 
atóxico;Forma de cilindro reto e 
inteiriço;Com paredes lisas com uma leve 
camada  siliconizada, para facilitar a 
aplicação;Extremidades 
arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 
orifícios distribuídos 
alternadamente;Dispositivo conector 
universal com tampa presa ao 
tubo;Estéril;Com o comprimento 
aproximado de 110 cm;Descartável (Uso 
único);Acondicionado em embalagem 
individual em material que garanta a 
integridade do produto;Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

MED SONDA 300,00 UN R$1,22 

186 Sonda nasogástrica longa nº 12  Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em 
PVC;Transparente, flexível e 
atóxico;Forma de cilindro reto e 
inteiriço;Com paredes lisas com uma leve 
camada  siliconizada, para facilitar a 
aplicação;Extremidades 
arredondadas;Isenta de rebarbas;Com 4 
orifícios distribuídos 
alternadamente;Dispositivo conector 
universal com tampa presa ao 
tubo;Estéril;Com o comprimento 
aproximado de 110 cm;Descartável (Uso 
único);Acondicionado em embalagem 
individual em material que garanta a 
integridade do produto;Informações sobre 
procedência e validade impressas na 
embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

MED SONDA 60,00 UN R$0,73 

190 Sonda Para Aspiração Traqueal nº 10 Nas 
seguintes especificações mínimas:Com 
válvula digital (sonda suga);Tubo 
confeccionado em PVC transparente, 
atóxico, flexível;Produto descartável, 
estéril;Com superfície lisa, possuindo um 
orifício proximal e dois orifícios distais de 
bordas bem acabadas, provido em outra 
extremidade de válvula para pressão 
negativa em PVC rígido e conexão 
(conector com tampa) para adaptar-se ao 
tubo de aspiração;Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por radiação 
gama;Informações sobre procedência e 
validade impressas na embalagem.Com 
registro na ANVISA e Ministério da Saúde. 

MARK MED 400,00 UN R$0,59 

193 Sonda Para Aspiração Traqueal nº 6 Nas 
seguintes especificações mínimas:Com 
válvula digital (sonda suga);Tubo 
confeccionado em PVC transparente, 
atóxico, flexível;Produto descartável, 
estéril;Com superfície lisa, possuindo um 
orifício proximal e dois orifícios distais de 
bordas bem acabadas, provido em outra 
extremidade de válvula para pressão 
negativa em PVC rígido e conexão 
(conector com tampa) para adaptar-se ao 

MED SONDA 400,00 UN R$0,63 
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tubo de aspiração;Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por radiação 
gama;Informações sobre procedência e 
validade impressas na embalagem.Com 
registro na ANVISA e Ministério da Saúde. 

194 Sonda Para Aspiração Traqueal nº 8 Nas 
seguintes especificações mínimas:Com 
válvula digital (sonda suga);Tubo 
confeccionado em PVC transparente, 
atóxico, flexível;Produto descartável, 
estéril;Com superfície lisa, possuindo um 
orifício proximal e dois orifícios distais de 
bordas bem acabadas, provido em outra 
extremidade de válvula para pressão 
negativa em PVC rígido e conexão 
(conector com tampa) para adaptar-se ao 
tubo de aspiração;Embalado 
individualmente em papel grau cirúrgico, 
esterilizado por radiação 
gama;Informações sobre procedência e 
validade impressas na embalagem.Com 
registro na ANVISA e Ministério da Saúde. 

MARK MED 400,00 UN R$0,56 

195 Sonda uretral, número 10, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superf
ície lisa;Com uma das pontas 
arredondadas, fechada no lado proximal 
do tubo com 1 orifício;Conector 
perfeitamente adaptável a seringas no lado 
distal do tubo, com tampa;Esterilização a 
óxido de etileno;Diâmetro externo 
aproximado 3,2 mm (aceita variação de +/-
5%);Comprimento aproximado de 39 cm 
(aceita variação de +/-5%);Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico ou 
filme termoplástico que permita abertura 
asséptica. 

BIOSAN I 8.000,00 UN R$0,47 

198 Sonda uretral, número 16, com as 
seguintes especificações mínimas: 
Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superf
ície lisa;Com uma das pontas 
arredondadas, fechada no lado proximal 
do tubo com 1 orifício;Conector 
perfeitamente adaptável a seringas no lado 
distal do tubo, com tampa;Esterilização a 
óxido de etileno;Diâmetro externo 
aproximado 5,1 mm (aceita variação de +/-
5%);Comprimento aproximado de 39 cm 
(aceita variação de +/-5%);Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico ou 
filme termoplástico que permita abertura 
asséptica. 

BIOSAN I 5.000,00 UN R$0,56 

199 Sonda uretral número 6, com as seguintes 
especificações mínimas: Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superf
ície lisa;Com uma das pontas 
arredondadas, fechada no lado proximal 
do tubo com 1 orifício;Conector 
perfeitamente adaptável a seringas no lado 
distal do tubo, com tampa;Esterilização a 
óxido de etileno;Diâmetro externo 
aproximado 1,99 mm (aceita variação de 
+/-5%);Comprimento aproximado de 39 
cm (aceita variação de +/-5%);Embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico ou 
filme termoplástico que permita abertura 
asséptica. 

MARK MED 3.000,00 UN R$0,42 
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201 Soro fisiológico 0.9%, 10 ml com as 
seguintes especificações mínimas: Soro 
fisiológico cloreto de sódio 0,9%;Sistema 
fechado;Validade de 12 meses a contar da 
data de entrega. Na embalagem do 
produto deverá constar a marca comercial 
do produto, o número do lote , a 
procedência, a data de fabricação, o prazo 
de validade, recomendações para 
armazenamento, o número do Registro no 
Ministério da Saúde. 

SAMTEC 8.600,00 UN R$0,19 

206 Soro glicofisiológico (bolsa) 0,9%, 500 ml 
Com as seguintes especificações 
mínimas:Sistema fechado;Composição: 
Glicose anidra - 5gCloreto de Sódio - 
0,9gVeículo q.s.p. - 100ml.Frasco rígido 
suficiente para manter-se apoiado na 
posição vertical.A embalagem deverá 
trazer externamente os dados de 
identificação e procedência, número do 
lote, data de fabricação e 
validade.Embalagem isenta de PVC e 
Latex.Deverá apresentar registro no 
Ministério da Saúde. 

HALEX STAR 500,00 UN R$3,24 

207 Soro glicosado 5%, 250ml com as 
seguintes especificações mínimas: 
Solução isotônica;Estéril e apirogênica; 
Composição: Glicose anidra 5g, veículo 
qsp, 100 ml.Embalagem de sistema 
fechado com data de fabricação, lote e 
validade impressa. Embalagem em 
polietileno de 250 ml. 

HALEX STAR 1.200,00 UN R$2,27 

211 Termômetro clinico digital com as 
seguintes especificações mínimas: 100% 
a prova d'água;Resistente a todos os 
desinfectantes comuns;A prova de 
choque;Precisão de +/- 0,1 graus 
Celsius;Amplo visor em LCD;Resultado da 
medição em no máximo 1 minuto, com 
aviso por sinal sonoro;Memória para 
armazenar a ultima medição;Gama de 
medição: 32 graus Celsius a 43,9 graus 
Celsius;Desconexão 
automática;Funcionamento a 
bateria;Bateria já inclusa no 
aparelho;Dimensões aproximadas 2 cm x 
1 cm x 12 cm. 

SOLIDOR 100,00 UN R$7,22 

212 Termômetro digital nas seguintes 
especificações mínimas:  Com função 
interna e externa;Com leitura para 
temperaturas máxima e mínima;Display 
cristal líquido ;Com alarme sonoro;Com 
armazenamento valor máximo e mínimo 
da temperatura interna e externa;Faixa de 
temperatura interna:  -20°C à +ou= 
50°C;Faixa de temperatura externa: -50°C 
à +70°C;Com resolução do mostrador de 
1°C / 1°F;Precisão temperatura ±1°C / 
±2°F;Resolução 0,1ºC;Sensor externo 
com comprimento acima de 1,50 
metros;Confeccionado em material 
plástico ABS;Alimentação pilha AAA 
(inclusa);Opção de ser fixado em parede 
e/ou colocado sobre a mesa.Produto com 
certificado de calibração. 

INCOTERM 30,00 UN R$37,38 

219 Tubo de ensaio para coleta de larvas Nas 
seguintes especificações 
mínimas:Confeccionado em 
vidro;Transparente;Medida (DxC) 12 x 75 

LABORCLIN 500,00 UN R$0,07 
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mm;Com tampa de pressão interna.Tampa 
confeccionada em silicone ou similar. 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 97.044,60 
 
 

EMPRESA: METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

1 Atadura de crepe com as seguintes 
especificações mínimas: Confeccionada 
em tecido 100% algodão;Lavado, isento de 
impurezas;Tecido com elasticidade no 
sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro 
e insípido;Com bordas devidamente 
acabadas, não permitindo que 
desfiem;produto pode ser esterilizado por 
processos de auto-clave, oxido de etileno 
ou raios gama;atadura medindo: 15cm de 
largura x 1,20 de repouso, sendo 3,00 
metros esticada;trama com 13 fios /cm². 
Embalagem com 12 unidades. 

BIOTEXTIL/100% 
Algodão 

10.000,00 EMB R$6,66 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 66.600,00 
 
 

EMPRESA: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO 
EIRELLI 
 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 

2 Compressa de gaze , padrão 8 dobras e 13 
fios, dimensões 7,5cm por 7,5cm quando 
fechada, embalagem com no mínimo 500 
unidades, elaborada a partir de tecido 
hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de 
impurezas, alvejante óptico e resíduo de 
amido, tecido neutro, macio, altamente 
absorvente, inodoro e insípido, as 8 dobras 
deverão ser para o lado de dentro não 
permitindo fios soltos, pode conter ou não 
elemento radiopaco, que é um material 
inóquo, impregnado com no mínimo 55% 
de sulfato de bário, produto não estéril, 
deve permitir esterilização por processo de 
autoclave vapor saturado, óxido de etileno 
ou raios gama. 

GAZETEX 6.000,00 EMB R$10,50 

5 Gaze hidrófila, tipo queijo com as 
seguintes especificações mínimas: Em 
rolo  girassol;8 camadas, 3 dobras;100% 
algodão;Não esteril;Alta 
absorção;Medidas 91 cm x 91 metros;Com 
11 fios/cm. 

HOSPITEX 3.000,00 RL R$18,90 

10 Papel grau cirúrgico e filme bi-laminado 
Com as seguintes especificações 
mínimas:Para esterilização em autoclave a 
vapor ou oxido de etileno,Com uma face 
em papel grau cirúrgico 70 g/m² com 
tolerância de 5% para +/- e outra face em 
filme bi-laminado azul 54 g/m² com 
tolerância de 5% para +/-;Sendo uma 
camada em filme poliéster e outra em 
polipropileno;Permeável ao vapor e ao 
ar;Impermeável a microorganismo, 
resistentes ao calor, livres de nutrientes 
microbianos e resíduos tóxicos;Possui em 
suas bordas selagem tripla multilínea;Com 
indicadores químicos de 1 cm² que mudam 
de cor após o processo de esterilização em 
forma de setas;com alta  transparência do 
filme que permite a visualização do 

POLLITEX 1.500,00 BOBI R$51,75 
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material embalado. Bobina nas medidas 
(LxC) 0,15 x 100,0 metros.Produto com 
Registro na Anvisa. 

18 Atadura de algodão ortopédico com as 
seguintes especificações mínimas: Nas 
medidas (LxC) 15 cm x 100 cm;Constituída 
de manta de algodão 100%;Não 
estéril;Enrolada de maneira 
uniforme.Embalagem individual resistente 
de modo a assegurar proteção do produto 
até o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, 
método, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Prazo de validade de 12 meses a 
partir da data de entrega.Embalagem com 
12 rolos. 

ORTOFEN 650,00 EMB R$6,13 

81 Espéculo vaginal descartável nas 
seguintes especificações mínimas: 
Fabricado em poliestireno 
cristal ;Tamanho "P";Deverá permitir 
excelente transparência e transmissão 
luminosa;Valvas anatômicas de contornos 
lisos e regulares, semelhantes ao formato 
dos fórnices vaginais;Dispositivo de 
abertura ( parafuso borboleta) fabricado 
em poliestireno de alto impacto (PSAI), 
pigmentado e 
indeformável;Lubrificado;Estéril;Embalado 
em papel grau cirúrgico;Eixo longitudinal 
80 mm x Largura perpendicular distal e 
proximal 22mm x comprimento total 
143mm. 

KOLPLAST 6.000,00 UN R$0,81 

164 Saco de lixo hospitalar com as seguintes 
especificações mínimas: Em polietileno;Na 
cor branco leitoso;Capacidade de 100 
litros, 7 micras;Medidas (LxA) 75 x 105 
cm;Deverá suportar 30 quilos. O produto 
deve possuir selo do INMETRO conforme 
a NBR 9191.Embalagem com 100 
unidades. 

EREPLAST 700,00 EMB R$27,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 225.069,50 
 
 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.890.807,49 
 
  

 

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior.  
 
  

Telêmaco Borba, 04 de outubro de 2017  
 
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeiro   
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