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

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 
07/12/2017.

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração
AAK8227  116100E007936927  15/10/2017  65300
AAN4385  116100E007936924  15/10/2017  65300
ABK6260  116100E007936766  13/10/2017  53800
ABW9156  116100E007936772  13/10/2017  72340
ACG3176  116100E007639892  12/10/2017  65300
AFM5443  279150H000015742  18/10/2017  55411
AGR4600  116100E007936150  11/10/2017  65300
AHJ2452  116100E007934049  12/10/2017  54521
AJY6791  116100E007936703  16/10/2017  54521
AKH3252  116100E007936154  11/10/2017  54526
AKP7636  116100E007936156  11/10/2017  54522
AKU1791  116100E007639894  13/10/2017  65300
AKU2431  116100E007936919  14/10/2017  72340
ALB0963  116100E007934045  12/10/2017  57380
AMF5378  116100E007934048  12/10/2017  54521
AMG2194  116100E007639895  13/10/2017  60501
AMG4205  116100E007936922  15/10/2017  65300
ANK1247  279150H000016140  18/10/2017  55680
ANR6353  116100E007936777  17/10/2017  54600
APC3152  116100E007936761  10/10/2017  72340
APH6876  116100E007935989  16/10/2017  70640
AQK9353  116100E007937102  16/10/2017  54521
ARA5337  116100E007936923  15/10/2017  72340
ARA9648  116100E007937103  16/10/2017  54522
ARD2287  279150H000016241  18/10/2017  55412
ARH9683  116100E007934050  12/10/2017  54521
ARI9233  279150H000016142  18/10/2017  55680
ARZ4628  116100E007936168  15/10/2017  65300
ASD3946  116100E007639916  10/10/2017  55250
ASO1462  116100E007936917  14/10/2017  55250
ASO9780  116100E007934281  13/10/2017  65300
ASS2371  116100E007644406  16/10/2017  60501
AST4092  279150H000016238  17/10/2017  55412
ASU1546  116100E007639891  12/10/2017  65300
ATE7034  116100E007639893  13/10/2017  65300
ATG9389  279150H000016240  18/10/2017  55411
AUJ3880  116100E007936706  16/10/2017  54521
AUM3012  116100E007934046  12/10/2017  54521 
AVC1584  116100E007936169  15/10/2017  65300
AVO6643  279150H000015448  11/10/2017  55411
AVX6554  116100E007935982  15/10/2017  65300
AWI2831  116100E007936705  16/10/2017  58780
AWU0214  116100E007936926  15/10/2017  65300
AXI4119  116100E007934047  12/10/2017  54521

AXM7161  116100E007936921  15/10/2017  70561
AXT0574  116100E007936171  15/10/2017  65300
AXW6687  116100E007934282  13/10/2017  65300
AYA3986  279150H000016001  18/10/2017  76252
AYD7582  116100E007936925  15/10/2017  65300
AYE5097  116100E007936170  15/10/2017  65300
AYI5342  116100E007642153  17/10/2017  57380
AYO5767  279150H000016243  18/10/2017  55412
AZN3837  279150H000016237  11/10/2017  54526
AZN7311  116100E007936778  17/10/2017  72340
AZN7311  116100E007936770  13/10/2017  72340
AZS3735  116100E007936148  11/10/2017  53800
AZT8616  116100E007936704  16/10/2017  54521
AZW8774  279150H000015449  17/10/2017  55414
BAQ6809  116100E007643650  15/10/2017  56144
BAW9513  279150H000016239  18/10/2017  55411
BBC2344  279150H000015450  17/10/2017  76331
BIQ3562  116100E007936920  14/10/2017  65300
BRJ5534  116100E007936928  15/10/2017  65300
CMG0250  279150H000016141  18/10/2017  55680
CRM5727  116100E007639608  16/10/2017  55414
CXM0170  116100E007936918  14/10/2017  65300
DIY7104  116100E007639890  11/10/2017  60501
DLU5032  116100E007936779  17/10/2017  72340
DRF9505  279150H000016139  18/10/2017  54600
DSW1703  116100E007936781  17/10/2017  72340
EKP6500  116100E007936933  15/10/2017  65300
EKP6500  116100E007936934  15/10/2017  72340
ERI1393  116100E007936901  15/10/2017  55680
HYE5398  116100E007936931  15/10/2017  65300
JQE3232  279150H000016002  06/10/2017  55412

D E C R E T O  N.º 2 4 2 9 2  DE 02 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 17 e 81 da Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO o parecer jurídico anexo ao Decreto nº 17296, de 09 de setembro de 
2010 e;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os procedimentos de permissão de uso 
para a ocupação de residência nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal de Educa-
ção Básica, visando melhor adequação às finalidades de interesse público.

R E S O L V E

Art. 1º - Homologar a Instrução Normativa 01/2017 da Secretaria Municipal de Educação, 
que fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições 
em contrário, em especial as contidas no Decreto nº 17296, de 09 de setembro de 2010.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 02 de agos-
to de 2017.

Márcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2017

O Chefe do Poder Executivo através do Secretário Municipal de Educação, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando a Lei Orgânica N° 814/90, de 05 de abril de 1990, 
estabelece os seguintes procedimentos de Permissão de Uso para a ocupação de residência 
nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal de Ensino.

I – PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTITUIR PROCESSO DE PERMISSÃO 
DE USO EM CUMPRIMENTO DO ART. 17, § 3° DA LEI N° 814/90: 

1 – Ofício da Direção do Estabelecimento de Ensino solicitando, ao Comando da Polícia 
Militar de Telêmaco Borba-PR ou à 18ª Subdivisão Policial - 18ª SDP - Telêmaco Borba ou 
ainda ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Telêma-

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo PRIMEIRO
Termo POSTO RETRANSMISSOR
Protocolo Nº 006867/2017
Data 03/08/2017
Contratante Município de Telêmaco Borba
Contratada TV ESPLANADA DO PARANÁ
Objeto Permissão de Uso Precário da instalação de retransmissora de televisão

JUM7046  116100E007936769  13/10/2017  72340
KDA4706  279150H000016242  18/10/2017  55412
KGT1808  116100E007934279  12/10/2017  65300
KKJ7062  116100E007936771  13/10/2017  72340
MEK6839  279150H000015741  17/10/2017  55411 
PZT2286  116100E007935978  11/10/2017  72340
QMS6641  279150H000016003  04/10/2017  55412

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 08/12/2017, o qual será 
remetido à JARI para julgamento. 

Placa Veículo  Auto Infração  Data Infração  Código Infração  Valor Infração
AQD8962  279150NIC0001741  18/10/2017  50020  R$ 390,46
ATJ6205  279150NIC0001735  18/10/2017  50020  R$ 195,23
AUC5958  279150NIC0001738  18/10/2017  50020  R$ 390,46
AYQ0577  279150NIC0001736  18/10/2017  50020  R$ 195,23
AZY2681  279150NIC0001739  18/10/2017  50020  R$ 293,47
FTH8262  279150NIC0001737  18/10/2017  50020  R$ 195,23
HXB8617  279150NIC0001740  18/10/2017  50020  R$ 195,23

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 18 a 19 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
18.10 ASR7778, ATV1528, PKD6104, AWK1540, AFE1668, ANL4940
19.10 BAK6954, AVN5141, JVU7836

Telêmaco Borba, 20 de Outubro de 2017.
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co Borba, um Policial ou Conselheiro para ocupar a residência junto ao Estabelecimento de 
Ensino;

2 – Na inexistência de Policial Militar ou Civil, ou de Conselheiro Tutelar, interessados em 
exercer esta atividade, a Direção do Estabelecimento de Ensino selecionará outra pessoa que 
deverá ser Profissional Estável da Educação. 

3 – Convocar o Conselho Escolar em conjunto com a Associação de Pais e Mestres, 
registrando em Ata a reunião de indicação do Permissionário.

4 – Instituir processo protocolando no Protocolo Central, que encaminhará a Divisão de 
Administração de Ensino com os seguintes documentos:

a) Ofício da Direção do Estabelecimento de Ensino para o Gabinete do Secretário Muni-
cipal de Educação com a indicação do nome do Permissionário; 

b) Ofício do Comando da Policia Militar ou da 18ª Subdivisão Policial - 18ª SDP - Telêmaco 
Borba ou ainda ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de 
Telêmaco Borba, com a indicação do nome do Policial ou do Conselheiro. Na inexistência do 
Policial ou Conselheiro, Declaração do Comando da Polícia Militar, ou da 18ª SDP ou ainda do 
CMDCA, informando que não há policial, ou Conselheiro interessado em ser Permissionário. A 
declaração deverá estar assinada e com carimbo de identificação; 

c) Requerimento se for profissional Estável da Educação;
d) Cópia da Ata da reunião do Conselho Escolar conforme item 3, tópico I Procedimentos 

necessários para instruir o processo. Documentos a serem anexados: 
a) Xerox da Carteira de Identidade.
b) Xerox do Contracheque.

   
II – QUANTO AOS DEVERES DO PERMISSIONÁRIO:

1 – Respeitar e acatar o Regimento Interno do Estabelecimento Municipal de Ensino, bem 
como os Regulamentos da Secretaria Municipal de Educação. 

2 – Reportar-se sempre ao diretor do estabelecimento de Ensino em qualquer situação de 
dúvida com relação ao imóvel que ocupa; 

3 – Estabelecer uma convivência de bom relacionamento e respeito com toda a comuni-
dade escolar; 

4 – Responder pelos atos das pessoas que frequentam ou residem no imóvel;
5 – Colaborar com a segurança do Estabelecimento Municipal de Ensino no sentido de ini-

bir furtos, roubos, e depredações do Patrimônio Público, nos períodos fora do horário de aula, 
efetuando vistoria após o fechamento do Estabelecimento Municipal de Ensino. Entende-se 
por vistoria a verificação de portas, janelas e luzes;

6 – Abrir e fechar o Estabelecimento Municipal de Ensino se solicitado pela Direção do 
Estabelecimento e em horários predeterminados pela Direção. Em caso de impedimento do 
titular a Direção deverá autorizar outro membro da família para a atividade;

7 – Entrar em contato com a Policia Militar, quando verificar, em qualquer momento, uma 
situação de suspeita no entorno da escola;

8 – Comunicar imediatamente à direção ou ao responsável pelo Estabelecimento Munici-
pal de Ensino quando observar alguma situação de emergência elétrica, hidráulica ou decor-
rente de sinistros; 

9 – Conservar o imóvel onde reside e suas dependências (quintal, jardins canteiros, cal-
çadas e outros) em condição de higiene e limpeza;

10 – Acompanhar a inspeção da casa juntamente com o Diretor na entrega e desocu-
pação do imóvel nas mesmas condições de higiene e conservação recebidas, bem como as 
chaves do imóvel e do Estabelecimento Estadual de Ensino; 

11 – Desocupar no prazo de 30 dias o imóvel a contar da notificação recebida no caso de 
rescisão do Termo de Permissão de Uso;

III – QUANTO AOS DEVERES DO DIRETOR:

1 – Informar com Parecer Técnico a Secretaria Municipal de Educação sobre as questões 
referentes à residência do Permissionário (Vencimento ou Renovação de Termo, reparos, con-
dições de uso, ociosidade do imóvel, etc.); 

2 – Reportar-se sempre a Secretaria Municipal de Educação em qualquer situação de 
dúvida quanto à função do Permissionário ou quanto a ocupação do imóvel;

3 – Obedecer aos prazos a serem firmados no ‘Termo de Permissão de Uso’;
4 – Vedar a posse de qualquer animal (cachorro ou gato) nos limites da residência e nas 

dependências do Estabelecimento Estadual de Ensino; 
5 – Dar prioridade para o uso do imóvel a um Policial Militar ou Civil ou um Conselheiro 

Tutelar;
6 – Protocolar junto a Seção de Expedição, Protocolo e Arquivo da Secretaria Municipal 

de Administração e acompanhar o trâmite do processo de ‘Permissão de Uso’; 
7 – Não havendo disponibilidade de Policial Militar ou Civil ou ainda de Conselheiro Tute-

lar, para exercer a atividade de Permissionário, anexar ao processo de Permissão de Uso uma 
Declaração das entidades citadas, informando a indisponibilidade;

8 – Na falta de Policiais ou de Conselheiro Tutelar, o Diretor deverá indicar um servidor 
público estável da Educação para a ocupação do imóvel. Esta indicação deverá ser feita atra-
vés de oficio endereçado à Divisão de Administração de Ensino da Secretaria Municipal de 
Educação;

9 – Anexar ao processo, quando da Renovação de ‘Termo de Permissão de Uso’, registro 
em Ata homologada pelo Conselho Escolar e Associação de Pais e Mestres sobre o desem-
penho do Permissionário; 

10 – Proceder conforme orientações abaixo quando da necessidade de rescisão do ‘Ter-
mo de Permissão de Uso’;

10.1 – Justificar o motivo da rescisão em Ata lavrada juntamente com o Conselho Escolar 
e Associação de Pais e Mestres;

10.2 – Informar ao Permissionário, por meio de oficio, quando não houver mais interesse 
em mantê-lo na função, estabelecendo o prazo de 30 dias para desocupação da casa. As 2 
(duas) vias do oficio deverão estar assinadas pela Direção do Estabelecimento de Ensino e 
pelo Permissionário. Escrever no espaço próprio do Oficio uma observação caso o Permis-
sionário negar-se a assinar o campo ‘de acordo’.  O campo para testemunha somente será 
utilizado caso o Permissionário negar-se a assinar;

10.3 – Protocolar os documentos citados no item 10.1 e 10.2 com encaminhamento a 
Divisão de Administração de Ensino da Secretaria Municipal de Educação para as devidas 
providências junto a Procuradoria Geral do Município;

11 – Informar ao Permissionário, através de cópia impressa, sobre o Regimento Interno 
do Estabelecimento de Ensino bem como das normas editadas pela SME pertinentes à ‘Per-
missão de Uso’;

12 – Avisar ao Permissionário por escrito sobre eventuais alterações na rotina do Esta-
belecimento de Ensino;

13 – Acompanhar o desenvolvimento das atribuições do Permissionário em conformidade 

com a presente Instrução; 
14 – Colaborar com o desenvolvimento da atividade do Permissionário;
15 – Estabelecer uma convivência de bom relacionamento e respeito com o Permissio-

nário e sua família; 
16 – Acompanhar, juntamente com o Permissionário, a inspeção quando da ocupação e 

desocupação do imóvel.

 IV – FLUXO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS:
 
1 – A Direção do Estabelecimento Municipal de Ensino protocola, junto à Seção de Ex-

pedição, Protocolo e Arquivo da Secretaria Municipal de Administração, ofício à Divisão de 
Administração de Ensino da Secretaria Municipal de Educação sobre interesse na indicação 
do Permissionário, anexado os documentos necessários;

2 – A Divisão de Administração de Ensino emite Parecer Técnico e, se o processo estiver 
em conformidade com as normas vigentes, anexa o ‘Termo de Permissão de Uso’ preenchido 
em 3 (três) vias, que será encaminhado ao Secretário Municipal de Educação, para assinatura 
do representante legal; 

4 – Após, encaminha-se as 3 (três) vias do ‘Termo de Permissão de Uso’ para assinatura 
da Direção do Estabelecimento de Ensino, pelo Permissionário e seu cônjuge e por 2 (duas) 
testemunhas; 

5 – Retornar a DAE/SME para a finalização dos trâmites legais e encaminhamento à 
Procuradoria Geral do Município para Parecer;

6 – Após o parecer da PGM, se favorável, encaminha-se ao Chefe do Executivo para 
assinatura. 

6 – A DAE/SME arquiva uma via do ‘Termo de Permissão de Uso’, encaminha o processo 
com duas vias do ‘Termo de Permissão de Uso’ ao Estabelecimento Municipal de Ensino. No 
Estabelecimento de Ensino deverá ficar arquivado o processo com uma via do Termo e outra 
via deverá ser entregue ao Permissionário;

7 – Quando não houver interesse da Direção do Estabelecimento Municipal de Ensino 
ou do Permissionário em continuar o contrato, o fluxo é o mesmo dos itens anteriores, com o 
diferencial da documentação necessária.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 – Todos os Termos de Permissão de Uso assinados até a data de publicação da pre-
sente Instrução Normativa, terão seus direitos resguardados até a data do término prevista no 
Termo de Permissão de Uso.

2 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro
Secretária Municipal de Educação

D E C R E T O N.º 2 4 3 2 7, DE 15 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 
atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o artigo 12 da Lei 1816, de 28 de março 
de 2011.

R E S O L V E

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções - JARI, parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de 
agosto de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

REGIMENTO INTERNO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES- 
JARI, NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA – PR

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

 Art. 1º A Junta Administrativa de Recursos de Infrações- JARI, funcionará junto a Divisão 
Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Telêmaco Borba-PR – DMSPT-TB, cabendo-lhe 
julgar recursos das penalidades impostas por inobservância de preceitos do Código de Trânsi-
to Brasileiro- CTB, e demais normas legais atinentes ao trânsito. 

CAPÍTULO II
Das Competências e Atribuições

Art. 2º Compete à JARI: 
I  - analisar e julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
II  - solicitar ao Órgão Municipal de Trânsito, quando necessário, informações com-

plementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise mais completa da situa-
ção recorrida; 

III  - encaminhar ao Órgão Municipal de Trânsito, informações sobre problemas ob-
servados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam sistematicamente. 

CAPÍTULO III
Da Composição da JARI

Art. 3º De acordo com a Resolução do CONTRAN n. 357/2010, a JARI, órgão colegiado, 
terá, no mínimo, três integrantes, obedecendo-se aos seguintes critérios para a sua compo-
sição: 

I - 1 (um) integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível 
médio de escolaridade. 

II - 1 (um) representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade. 
III - 1 (um) representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de 
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trânsito. 
a) o presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério 
da autoridade competente para designá-los; 
b) é facultada a suplência; 
c)  é vedado ao integrante das JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito– CE-

TRAN ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE.
   Art. 4º A nomeação dos integrantes das JARI que funcionam junto aos órgãos e enti-

dades executivos de trânsito ou rodoviários estaduais e municipais será feita pelo respectivo 
chefe do Poder Executivo, facultada a delegação. 

§ 1º O mandato será, no mínimo, de um ano e, no máximo, de dois anos, permitida a 
recondução dos integrantes da JARI por períodos sucessivos a critério do Chefe do Poder 
Executivo.  

§ 2º Perderá o mandato e será substituído o membro que, durante o mandato, tiver: 
a) três faltas injustificadas em três reuniões consecutivas; 
b) quatro faltas injustificadas em quatro reuniões intercaladas. 
Art. 5º Ocorrendo fato gerador de incompatibilidade ou impedimento, o Órgão Municipal 

de Trânsito adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de 
membros (e suplentes) da JARI, garantindo o direito de defesa dos atingidos pelo ato. 

Art. 6º Não poderão fazer parte da JARI: 
I - estar cumprindo ou ter cumprido penalidade da suspensão do direito de dirigir, 

cassação da habilitação ou proibição de obter o documento de habilitação, até 12 (doze) me-
ses do fim do prazo da penalidade; 

II - os condenados criminalmente por sentença transitada em julgado; 
III - membros e assessores do CETRAN; 
IV - pessoas cujos serviços, atividades ou funções profissionais estejam relacionadas 

com Auto Escolas e Despachantes; 
V - agentes de autoridade de trânsito, enquanto no exercício dessa atividade; 
VI - pessoas que tenham tido suspenso seu direito de dirigir ou a cassação de docu-

mento de habilitação, previstos no CTB; 
VII - a própria autoridade de trânsito municipal. 
Art. 7º É impedido de atuar em processo o integrante que:
I - tenha relatado anteriormente o processo;
II - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
III - tenha participado ou venha participar como perito, advogado, testemunha ou repre-

sentante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente, inclusi-
ve afins, até o terceiro grau;

IV - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo côn-
juge ou companheiro; e

V - tenha lavrado o auto de infração que gerou a penalidade.
Parágrafo único - Pode ser arguida a suspeição de integrante que tenha amizade íntima 

ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, compa-
nheiros, parentes, inclusive afins, até o terceiro grau.

CAPÍTULO IV
Das atribuições dos membros da JARI

Art. 8º São atribuições ao presidente da JARI:
I - convocar, presidir, suspender e encerrar reuniões; 
II - solicitar às autoridades competentes a remessa de documentos e informações 

sempre que necessário aos exames e deliberação da JARI; 
III - convocar os suplentes para eventuais substituições dos titulares; 
IV - resolver questões de ordem, apurar votos e consignar, por escrito, no processo, 

o resultado do julgamento; 
V - comunicar à autoridade de trânsito os julgamentos proferidos nos recursos; 
VI - assinar atas de reuniões; 
VII - fazer constar nas atas a justificativa das ausências às reuniões. 
Art. 9º São atribuições aos membros: 
I - comparecer às sessões de julgamento e às reuniões convocadas pelo Presidente 

da JARI ou, quando for o caso, pelo responsável pela Coordenação da JARI; 
II - justificar as eventuais ausências; 
III - relatar, por escrito, matéria que lhe for distribuída, fundamentando o voto; 
IV - discutir a matéria apresentada pelos demais relatores, justificando o voto quando 

for vencido; 
V - solicitar à presidência a convocação de reuniões extraordinárias da JARI para 

apreciação de assunto relevante, bem como apresentar sugestões objetivando a boa ordem 
dos julgamentos e o correto procedimento dos recursos; 

VI - comunicar ao Presidente da JARI, com antecedência mínima de 15 dias, o início 
de suas férias ou ausência prolongada, a fim de possibilitar a convocação de seu suplente, 
sem prejuízo do normal funcionamento da JARI; 

VII - solicitar informações ou diligências sobre matéria pendente de julgamento, quan-
do for o caso. 

CAPÍTULO V
Das Reuniões

Art. 10 As reuniões da JARI serão realizadas duas vezes por mês, para apreciação da 
pauta a ser discutida, facultando-se a realização de reuniões extraordinárias a pedido de Pre-
sidente da JARI, no caso de acumulo involuntário de serviços. 

Art. 11 A JARI poderá abrir a sessão e deliberar com a maioria simples de seus integran-
tes, respeitada, obrigatoriamente, a presença do presidente ou seu suplente.  

Parágrafo único. Mesmo sem número para deliberação será registrada a presença dos 
que comparecerem. 

Art. 12 As decisões da JARI deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria simples 
de votos dando-se a devida publicidade.

Art. 13 As reuniões obedecerão à seguinte ordem: 
I - abertura; 
II - leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 
III - apreciação dos recursos preparados; 
IV - apresentação de sugestões ou proposições sobre assuntos relacionados com a 

JARI; 
V - encerramento. 
Art. 14 Os recursos apresentados a JARI deverão ser distribuídos equitativamente aos 

seus três membros, para análise e elaboração de relatório. 
Art. 15 Os recursos serão julgados em ordem cronológica de ingresso na JARI, exceto nos 

casos previstos legalmente a tramitação prioritária. 

Art. 16 Não será admitida a sustentação oral no julgamento do recurso. 

CAPÍTULO VI
Do Suporte Administrativo

Art. 17 A JARI disporá de um Secretário a quem cabe especialmente: 
I - secretariar as reuniões da JARI; 
II - preparar os processos, para distribuição aos membros relatores, pelo Presidente; 
III - manter atualizado o arquivo, inclusive as decisões, para coerência dos julgamen-

tos, estatísticas e relatórios; 
IV - lavrar as atas das reuniões e subscrever os atos e termos do processo; 
V - requisitar e controlar o material permanente e de consumo da JARI providencian-

do, de forma devida, o que for necessário; 
VI - verificar o ordenamento dos processos com os documentos oferecidos pelas par-

tes ou aqueles requisitados pela JARI, numerando e rubricando as folhas incorporadas ao 
mesmo; 

VII - prestar os demais serviços de apoio administrativo aos membros da JARI. 

CAPÍTULO VII
Dos Recursos

Art. 18 O recurso será interposto perante a autoridade recorrida. 
Art. 19 O recurso não terá efeito suspensivo, salvo nos casos previstos no parágrafo 3º do 

art. 285 do Código de Trânsito Brasileiro. 
Art. 20 A cada penalidade caberá, isoladamente, um recurso cuja petição deverá conter: 
I - qualificação do recorrente, endereço completo e, quando possível o telefone; 
II - dados referentes à penalidade, constantes da notificação ou documento forneci-

do pelo (nome do órgão municipal executivo de trânsito e rodoviário); 
III - características do veículo, extraídas do Certificado Registro e Licenciamento do 

Veículo-CRVL ou do Auto de Infração de Trânsito- AIT; 
IV - exposição dos fatos e fundamentos do pedido; 
V - documentos que comprovem o alegado ou que possam esclarecer o julgamento 

do recurso. 
Art. 21 A apresentação do recurso dar-se-á junto ao órgão que aplicou a penalidade. 
§ 1º Para os recursos encaminhados por via postal serão observadas as mesmas forma-

lidades previstas acima; 
§ 2º A remessa pelo Correio, mediante porte simples, não assegurará ao interessado 

qualquer direito de conhecimento do recurso. 
Art. 22 O Órgão que receber o recurso deverá: 
I - examinar se os documentos mencionados na petição estão efetivamente junta-

dos, certificando nos casos contrários; 
II - verificar se o destinatário da petição é a autoridade recorrida; 
III - observar se a petição se refere a uma única penalidade; 
IV - fornecer ao interessado, protocolo de apresentação do recurso, exceto no caso 

de remessa postal ou telegráfica, cujo comprovante será o carimbo de repartição do Correio; 
V - autuar o recurso e encaminhá-lo a JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias. 
Art. 23 Das decisões da JARI caberá recurso para ao Conselho Estadual de Trânsito-

-CETRAN, no prazo de trinta dias contados da publicação ou da notificação da decisão. 

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 24 A Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Telêmaco Borba-PR deve-
rá dar à JARI todas as informações necessárias ao julgamento dos recursos, permitindo aos 
seus membros, se for o caso, consultar registros e arquivos relacionados com o seu objeto. 

Art. 25 A qualquer tempo, de ofício ou por representação de interessado, o Órgão Munici-
pal de Trânsito examinará o funcionamento da JARI e se o órgão está observando a legislação 
de trânsito vigente, bem como as obrigações deste Regimento. 

Art. 26. O depósito prévio das multas obedecerá a normas fixadas pela Fazenda Pública, 
ficando assegurada a sua pronta devolução no caso de provimento do recurso, de preferência 
mediante crédito em conta bancária indicada pelo recorrente. 

Art. 27 A JARI seguirá, quanto ao julgamento das autuações e penalidades, o disposto na 
Seção II, do Capítulo XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 

Art. 28 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Divisão Municipal de 
Segurança Pública e Trânsito de Telêmaco Borba-PR – DMSPT-TB.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de 
agosto de 2017.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

PORTARIA Nº 024, 20 DE OUTUBRO 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DA PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA, 
ESTADO DO PARANÁ, usando suas atribuições e nos termos do Art. 188, da Lei 1.883, de 
05 de abril de 2012.

.
RESOLVE:

Art. 1° DETERMINAR a abertura de Sindicância Interna destinada para apurar os fatos 
relatados no Memorando 100/2017 – DPM, incumbindo a Comissão Especial designada por 
esta Portaria para diligencias necessárias conforme as disposições da Lei 1.883/2012 – Esta-
tuto dos Servidores Públicos do Município de Telêmaco Borba.

Art. 2° DESIGNAR, os membros para compor a Comissão Especial para Sindicância, sob 
a presidência do Primeiro, conforme segue:

• Paulo Cesar Oliveira
• Rodrigo Otavio Safraiter
• Luciana Ramos Lemos 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTÁDO DO PARANÁ, em 20 de ou-

tubro de 2017.

João Henrique Kroll
Secretario De Obras E Serviços Públicos
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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 47822  
b)        Pregão Presencial nº 125/2017  
c)        Data da adjudicação: 20/10/2017  
d)        Objeto: Aquisição de aviamentos  
  
EMPRESA: H. A. ERBE & CIA LTDA 
 

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

1 Agulha para crochê nº 4.0 Com as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em alumínio;Espessura de 
4,0mm;Comprimento 15 cm. 

corn 100 UN R$1,00 

2 Agulha para crochê nº 6.0 Com as seguintes especificações 
mínimas:Confeccionada em alumínio;Espessura de 
6,0mm;Comprimento 15 cm. 

corn 50 PAR R$1,95 

5 Agulha para máquina overlock nas seguintes especificações 
mínimas: Espessura 90/14;Confeccionada em aço polido. 

NEEDLE
S 

100 UN R$0,50 

10 Emborrachado nas seguintes especificações mínimas: Com um 
lado de poliéster e outro  de algodão;Composição: 6% algodão e 
94% poliéster;Gramatura: 2,50mm, largura de 1,40 metros;Cor 
bordô. 

BARIRI 700 MTS R$19,25 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 13.722,50 
       

EMPRESA: REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA 
 

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

11 Feltro com as seguintes especificações mínimas:  
Largura 1,40 metros; 
Composição 100% poliéster; 
Confeccionado em fibras sintéticas; 
Fibras tratadas e tingido com corantes especiais para evitar 
desbotamentos. 
Cores diversas. 

SANTA 
FE 

25 MTS R$8,60 

27 Manta acrílica resinada nas seguintes especificações mínimas:  
Com 1,40m de largura; 
Material 100% poliéster; 
Gramatura 150 gramas; 
Espessura com 3 cm; 
Tipo: pena 3; 
Bobina com 20metros. 

ALTERB
URG 

1 BOBI R$130,00 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 345,00 
       

EMPRESA: LEINER & LEINER LTDA - ME 
 

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

8 Barbante nº 6 com as seguintes especificações mínimas: Com 6 
fios; Composição 85% algodão. Rolo com 600g Cores variadas. 

FIAL 3000 RL R$9,19 

9 Bordado inglês com as seguintes especificações 
mínimascomposição , base 65% poliéster e 35% Algodão 
borbado 100% políesterlargura 5,0 cmpeça com 13,70m;cores 
diversas. 

NYBC 500 MTS R$5,91 

13 Fita de cetim com as seguintes especificações mínimas: Cor 
vermelha;Confeccionada em 100% poliamida;Face simples;Com 
22 mm de largura;Peça com 10 metros de comprimento. 

AQUARE
LA 

20 PCT R$3,00 

28 Passa fita nas seguintes especificações mínimas: Composição 
70% Poliéster e 30% Algodão; Com 2,0cm de largura;Cores 
variadas.Comprimento não inferior a 10 metros. 

MARILD
A 

50 RL R$7,94 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 30.982,00 
       

EMPRESA: LANARTE COMÉRCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME 
 

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

17 Fitilho nas seguintes especificações mínimas: Cor azul;100% 
poliolefinas;Com 5mm de largura;Rolo com 50 metros de 
comprimento. 

RAIO 
D'SOL 

10 RL R$0,90 
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17 Fitilho nas seguintes especificações mínimas: Cor azul;100% 
poliolefinas;Com 5mm de largura;Rolo com 50 metros de 
comprimento. 

RAIO 
D'SOL 

125 RL R$0,90 

18 Fitilho nas seguintes especificações mínimas: Cor rosa;100% 
poliolefinas;Com 5mm de largura;Rolo com 50 metros de 
comprimento. 

RAIO 
D'SOL 

10 RL R$0,90 

18 Fitilho nas seguintes especificações mínimas: Cor rosa;100% 
poliolefinas;Com 5mm de largura;Rolo com 50 metros de 
comprimento. 

RAIO 
D'SOL 

125 RL R$0,90 

19 Fitilho nas seguintes especificações mínimas: Cor verde;100% 
poliolefinas;Com 5mm de largura;Rolo com 50 metros de 
comprimento. 

RAIO 
D'SOL 

10 RL R$0,90 

19 Fitilho nas seguintes especificações mínimas: Cor verde;100% 
poliolefinas;Com 5mm de largura;Rolo com 50 metros de 
comprimento. 

RAIO 
D'SOL 

125 RL R$0,90 

20 Fitilho nas seguintes especificações mínimas: Cor 
vermelha;100% poliolefinas;Com 5mm de largura;Rolo com 50 
metros de comprimento. 

RAIO 
D'SOL 

10 RL R$0,90 

20 Fitilho nas seguintes especificações mínimas: Cor 
vermelha;100% poliolefinas;Com 5mm de largura;Rolo com 50 
metros de comprimento. 

RAIO 
D'SOL 

125 RL R$0,90 

29 Pincel para pintura em tecido nº 10, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

TIGRE 165 UN R$1,47 

30 Pincel para pintura em tecido nº 12, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

TIGRE 165 UN R$1,30 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 943,05 
       

EMPRESA: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA. 
 

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

7 Agulheiro com as seguintes especificações mínimas 26 agulhas 
tamanhos sortidas01 passador de linha 

MALULI 50 UN R$1,65 

12 Fio para overlok com as seguintes especificações mínimas 
100 %  poliestertextura 17ccone com 4570 metroscor branca 

TRICHE 150 CONE R$2,70 

14 Fita de cetim nas seguintes especificações mínimas: 
Cor branca; 
Com 1 cm de largura; 
Confeccionada em 100% poliéster; 
Face lisa. 
Rolo com 10 metros. 

NAJAR 2 RL R$1,85 

14 Fita de cetim nas seguintes especificações mínimas: 
Cor branca; 
Com 1 cm de largura; 
Confeccionada em 100% poliéster; 
Face lisa. 
Rolo com 10 metros. 

NAJAR 50 RL R$1,85 

16 Fita de viés em algodão nas seguintes especificações mínimas: 
Composição:100% algodãoLargura 24 mm;Cores variadas.Rolo 
com 50 metros. 

DESTAQ
UE 

10 RL R$6,95 

25 Linha para costura reta, nas seguintes especificações mínimas: 
Composição 100% poliéster; 
Cone contendo 2.000 jardas; 
Cores diversas. 

TRICHE 25 CONE R$2,85 

31 Pincel para pintura em tecido nº 8, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Com cabo longo em madeira; 
Cerda natural; 
Cerda branca; 
Formato chato; 
Virola de alumínio . 

CONDO
R 

165 UN R$1,65 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 996,70 
       

EMPRESA: MARLENE NUNES DE OLIVEIRA ME 
 

Item Nome do produto/serviço Marca Quantidade Unidade Preço máximo 
unitário 
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3 Agulha para máquina de costura Com as seguintes 
especificações mínimasAço niqueladoEspessura 80/11 

SINGER 100 UN R$0,40 

4 Agulha para maquina de costura nas seguintes especificações 
mínimas: Tamanho 90/14;Confeccionada em aço polido. 

SINGER 100 UN R$0,40 

6 Agulha tapestry nº 22 com as seguintes especificações 
mínimasconfeccionada em aço niquelado 

Coast 
Corrente 
F571 

100 UN R$0,28 

15 Fita de cetim nº 2 nas seguintes especificações mínimas: Na cor: 
Vermelho;Confeccionada em 100% poliéster;Face 
simples;Largura 10mm;Embalagem com 10 metros de 
comprimento. 

NAJAR 
ORDEM 
100 

30 RL R$1,90 

15 Fita de cetim nº 2 nas seguintes especificações mínimas: Na cor: 
Vermelho;Confeccionada em 100% poliéster;Face 
simples;Largura 10mm;Embalagem com 10 metros de 
comprimento. 

NAJAR 
ORDEM 
100 

10 RL R$1,90 

21 Linha para costura reta na cor azul composição 100% poliester, 
retroz com no mínimo 91,4 metros cada, 100 jards, textura 25 

COSTUR
ATEX 

20 UN R$1,05 

22 Linha para costura reta na cor branco com as seguintes 
especificações mínimascomposição 100% poliester, retroz com 
no mínimo 91,4 m, tex 25cor branco 

COSTUR
ATEX 

20 UN R$1,05 

23 Linha para costura reta na cor verde composição 100% poliester, 
retroz com no mínimo 91,4 metros cada, 100 jards, textura 25 

COSTUR
ATEX 

20 UN R$1,05 

24 Linha para costura reta na cor vermelho composição 100% 
poliester, retroz com no mínimo 91,4 metros cada, 100 jards, 
textura 25 

COSTUR
ATEX 

20 UN R$1,05 

26 Linha para crochê nas seguintes especificações mínimas: 
Composição em 100% algodão mercerizado;Novelo com 150 g e 
1000 m;Cores variadas.Embalagem com dados de identificação 
do produto e marca do fabricante. 

CIRCUL
O CLEA 

100 UN R$8,76 

33 Tecido tipo TNT com as seguintes especificações 
mínimas:armação têxtil, composto de 100% poliuretana, não 
texturizado, pesando 50 g/m2, com 1,40 m de largura , 100 m de 
comprimento cada rolo,cores variadas. 

SANTA 
FE 

20 RL R$99,90 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 3.142,00 
       

EMPRESA: GTA ATACADO E VAREJO EIRELI 
 

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

32 Tecido Oxford nas seguintes especificações mínimas: Tipo 
plano;100% poliéster;gramatura 273g/m²;Largura 1,50 m;Cor 
branca. 

ADAR 100 MTS R$3,95 

34 Tecido tricoline; nas seguintes especificações 
mínimas:Composição: 100% algodão;Largura de 1,50 
metros;Cor: a definir pelo usuário 

MARATE
X 

450 MTS R$10,90 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 5.300,00 
       
      
EMPRESA: HERNANDES & CIA LTDA - ME 
 

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

35 Tinta para tecido nas seguintes 
especificações mínimas: À base de 
resina acrílica;Não tóxicas e solúveis em 
água, prontas para uso;Resistentes a 
lavagens;Todas as cores são miscíveis 
entre si;Sua aplicação pode ser feita com 
pincel ou esponja;Fixação a frio;Tintas 
desenvolvidas para tecidos de fibras 
naturais de algodão;Embalagem 
plástica;Contendo 37 ml.Cor a definir 
pelo usuário. 

ACRILEX 10000 UN R$1,64 

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 16.400,00 
       
 
A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório 
pela autoridade superior.  
  

Telêmaco Borba, 20 de outubro de 2017  
 
 

  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  

Pregoeiro   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 122/2017  

PROTOCOLO Nº 45746/2017  
 
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: 
JADER G M P COMERCIO ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
2 Lente AF Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II, 

para câmera da marca Nikon, modelo D750. 
NIKKON UN 1 R$ 10.950,00 R$ 10.950,00 

3 Lente AF-S Nikkor 28mm, f/1.8G, para câmera 
da marca Nikon, modelo D750. 

NIKKON UN 1 R$ 3.349,00 R$ 3.349,00 

4 Lente AF-S Nikkor, 50mm f/1.4G, para câmera 
da marca Nikon, modelo D750. 

NIKKON UN 1 R$ 2.140,00 R$ 2.140,00 

5 Lente de zoom AF-S Nikkor, 24-70mm, f/2.8G 
ED, para câmera da marca Nikon, modelo 
D750. 

NIKKON UN 1 R$ 7.599,00 R$ 7.599,00 

6 Lente (Fisheye (Olho de peixe) Nikon AF 
Nikkor 14mm f/2.8 ED, para câmera da marca 
Nikon, modelo D750. 

NIKKON UN 1 R$ 9.695,00 R$ 9.695,00 

7 Monitor para DSLR, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Tela Característica: IPS LCD LED; 
Tela ângulo de visão: 178° / 178° (H/V); 
Tela resolução (Pixels): 1280x800 (Suporte 
até 1920x1080p); 
Tela contraste: 800:1; 
Tela brilho (cd/m²): 400; 
Conexão HDMI (Entrada): 1 x HDMI; 
Conexão YPbPr (Entrada): 1 x YPbPr (Vídeo 
Componente); 
Conexão Vídeo Composto: 1 x Vídeo 
Composto; 
Conexão áudio (Entrada): 1 x Áudio Estéreo; 
Conexão HDMI (Saída): 1 x HDMI; 
Aspect Ratio (proporção de tela): 16:9, 4:3, 
FULL SCREEN; 
Com funções: Tally, Waveform, Vectorscope, 
áudio level meter, peaking filter, picture in 
picture, pixel in pixel, center marker, color bar, 
false colors, image flip, freeze imput, under 
scan, check field, exposure, histogram e H/V 
Delay. 
Com cabos e todos os acessórios 
necessários. 

WORD 
VIEW 

UN 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

9 Refletor digital com Dimmer, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Índice de reprodução CRI 95; 
2 lampadas de 55 Watts cada; 
Iluminador fluorescente; 
Potencia 110v; 
Em alumínio; 
Com abas espelhadas; 
Fixação com pino de encaixe 1 1/8"M - 5/8"F; 
Aplicação Daylight; 
Cabo de alimentação com 3 metros; 
Reator de alto fator de potencia (Flicker Free). 
Vida útil não inferior a 8.000 horas. 

WORD 
VIEW 

UN 1 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 

10 Slider manual,  de 1 metro, nas seguintes 
especificações mínimas: 
Com carrinho; 
Movimento suave; 
Precisão milimétrica; 
Para DSLR e filmadoras; 
Pés anti-vibratórios; 
Com altura regulável; 
Com sistema de rolamentos; 
Diversos tipos de uso; 
Com parafuso de regulagem; 
Confeccionado em alumínio anodizado 
extrudado. 
Com bag para transporte. 

ALHVA UN 1 R$ 318,00 R$ 318,00 
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12 Tripé para refletor de iluminação, profissional, 
nas seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em tubos de alumínio de alta 
densidade, anodizado; 
Resistente; 
Conexões em nylon reforçado ou similar, com 
fibra de vidro; 
Sem emendas; 
Encaixe universal de 5/8 polegada; 
Altura em operação 350 cm completamente 
estendido, somando-se a altura do tripé e a 
cabeça; 
Altura menor em operação não inferior a 120 
cm, somando-se a altura do tripé e a cabeça; 
Suportar carga de 4 kg. 

SOFT BOX UN 3 R$ 98,00 R$ 294,00 

13 Tripé profissional para câmera fotográfica 
DSLR nas seguintes especificações mínimas: 
Cabeça hidráulica; 
Capacidade de carga de 4 kg; 
Confeccionado em base de alumínio; 
Altura máxima entre 1,50 e 1,80 metros; 
Altura mínima entre 0,40 e 0,80 metros; 
Bolha de nível; 
Parafuso de fixação com rosca de 1/4" e 3/8"; 
Ajustes pernas com 3 ângulos; 
Com travas de acionamento; 
Sistema de trava Pan/Tilt; 
Abertura de pernas independentes; 
Com braço para rotação da câmera; 
Peso não superior a 4kg. 
Com bolsa para transporte do produto. 

WORD 
VIEW 

UN 2 R$ 255,00 R$ 510,00 

CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Iluminador de LED, nas seguintes 

especificações mínimas: 
Com 600 Led's; 
Com dimmer; 
Temperatura de cor: 3200K a 5600K; 
Com controle remoto sem fio; 
Alcance do controle remoto de 5 metros; 
Com filtros; 
Com 4 abas direcionais; 
Fonte de alimentação: AC-DC ou bateria; 
Com 3.500 Lúmens; 
Ângulo de luminosidade: 55° 
Com bolsa para transporte. 

YONGUO UN 3 R$ 595,00 R$ 1.785,00 

TOTAL R$ 41.340,00 
  

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustrado 

 

ITENS DESERTOS 
 8,11   

 

 
 
V A L O R    T O T A L :    R$ 41.340,00  
 
 
 

Telêmaco Borba, 19 de outubro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 120/2017  

PROTOCOLO Nº 45228/2017  
 
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: 
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 EMB 1.400 R$0,95 R$1.330,00 

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 UN 4 R$141,53 R$566,12 

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 UN 2 R$71,06 R$142,12 

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

LABOR  
IMPORT 

UN 30.000 R$0,68 R$20.400,00 

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. 

TECHNOFI
O 

EMB 50 R$29,15 R$1.457,50 

100 Frasco para nutrição enteral Com as seguintes 
especificações mínimas:Confeccionado em 
polietileno;Capacidade para 500 ml;Com fracionador 

BIOBASE UN 15.000 R$0,96 R$14.400,00 
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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. 

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 UN 60 R$5,25 R$315,00 

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 
produto;Campo para identificação da ampola;Caixa 
com 10 ampolas;Produto com Certificado de Qualidade 
Assegurada. 

SS PLUS CX 120 R$27,00 R$3.240,00 

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 

CX 300 R$27,00 R$8.100,00 

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 

CX 650 R$100,00 R$65.000,00 

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 CX 40 R$305,00 R$12.200,00 

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

ABC UN 20 R$22,05 R$441,00 

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

ABC UN 10 R$18,55 R$185,50 

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

ABC UN 50 R$24,50 R$1.225,00 

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 

BIOSANI/B
IOSANI 

UN 100 R$0,79 R$79,00 
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produto;Informações sobre procedência e validade 
impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

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

BIOSANI/B
IOSANI 

UN 15.000 R$0,49 R$7.350,00 

200 Sonda uretral, número 8, com as seguintes 
especificações mínimas: Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície 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 

UN 2.500 R$0,45 R$1.125,00 

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 PCT 200 R$4,69 R$938,00 

DUOMED PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 PCT 1.500 R$2,86 R$4.290,00 

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 UN 70 R$3,51 R$245,70 

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 UN 40 R$3,51 R$140,40 

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 UN 40 R$3,51 R$140,40 

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 

SOLIDOR UN 40 R$3,51 R$140,40 
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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. 

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 UN 140 R$3,51 R$491,40 

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 UN 170 R$3,51 R$596,70 

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 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 UN 400 R$0,59 R$236,00 

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 

UN 1.200 R$0,59 R$708,00 

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 UN 3.500 R$0,59 R$2.065,00 

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 UN 3.500 R$0,59 R$2.065,00 
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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, data de 
fabricação/validade.Produto reembalado em caixa 
resistente ao processo de manuseio, fechado 
adequadamente, capaz de manter sua 
integridade.Caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR CX 5.000 R$5,20 R$26.000,00 

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. 

COPERTIN
A 

CX 1.000 R$11,63 R$11.630,00 

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

EMAI UN 10 R$26,00 R$260,00 

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

EMAI UN 20 R$26,00 R$520,00 

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

EMAI UN 20 R$26,00 R$520,00 

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

EMAI UN 20 R$26,00 R$520,00 

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 UN 6.000 R$1,04 R$6.240,00 

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 UN 2.000 R$1,22 R$2.440,00 

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 entregue com laudo que 
comprove sua esterilidade e com  Registro no Ministério 
da Saúde. Caixa com 24 envelopes. 

TECHNOFI
O 

CX 20 R$72,80 R$1.456,00 

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. 

TECHNOFI
O 

CX 20 R$72,70 R$1.454,00 

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 

UNITEC UN 100 R$39,00 R$3.900,00 
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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. 

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 UN 100 R$0,30 R$30,00 

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. 

VACUPLA
ST 

UN 30 R$6,35 R$190,50 

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 UN 50 R$41,60 R$2.080,00 

107 Glutaraldeido 2%, nas seguintes especificações 
mínimas: 
Desinfetante; 
Esterilizante; 
Solução límpida com conservação de 30 dias; 
Produto com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. 
Galão contendo 5 litros. 

RIO 
QUIMICA 

GL 100 R$130,00 R$13.000,00 

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 UN 500 R$4,94 R$2.470,00 

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. 

LEMGRUB
ER 

EMB 3.500 R$12,62 R$44.170,00 

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 UN 200 R$11,44 R$2.288,00 

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 UN 30 R$11,44 R$343,20 

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; 

CONTEC UN 5 R$119,60 R$598,00 
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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. 

145 Pinça Backhaus 13 cm nas seguintes especificações 
mínimas: 
Confeccionada em aço inox AISI 420 
Para fixação de campo cirúrgico 

GOLGRAN UN 20 R$19,50 R$390,00 

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

GOLGRAN UN 10 R$106,60 R$1.066,00 

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

GOLGRAN UN 30 R$24,70 R$741,00 

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 UN 100 R$9,10 R$910,00 

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 

UN 300 R$13,00 R$3.900,00 

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

RIO 
QUIMICA 

UN 400 R$13,00 R$5.200,00 

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. 

FARMATE
X 

UN 10 R$123,50 R$1.235,00 

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 EMB 300 R$14,04 R$4.212,00 

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 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 CX 700 R$15,16 R$10.612,00 
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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. 

VACUPLA
ST 

CX 20 R$23,40 R$468,00 

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 UN 100 R$2,47 R$247,00 

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 UN 1.600 R$2,21 R$3.536,00 

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 UN 2.000 R$2,21 R$4.420,00 

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 

UN 8.000 R$1,89 R$15.120,00 

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

GOLGRAN UN 20 R$26,00 R$520,00 

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

GOLGRAN UN 20 R$27,30 R$546,00 

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 UN 100 R$14,00 R$1.400,00 

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 UN 200 R$12,00 R$2.400,00 
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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 UN 100 R$169,00 R$16.900,00 

STARMED ARTIGOS MEDICOS E EHOSP. LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 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. 

Vitalpack BOBI 2.500 R$102,10 R$255.250,00 

J RIBEIRO ATACADISTA LTDA - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

CX 50 R$32,13 R$1.606,50 

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

ABC UN 50 R$15,19 R$759,50 

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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. 

DESCARA
PACK 

EMB 4.100 R$12,50 R$51.250,00 

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. 

DESCARA
PACK 

EMB 3.750 R$12,50 R$46.875,00 

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
173 Seringa descartável, 20ml 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 

SR CX 300 R$34,00 R$10.200,00 
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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 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 

SR CX 1.000 R$11,00 R$11.000,00 
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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 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 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 

SR CX 500 R$22,00 R$11.000,00 



Telêmaco Borba, 20 de outubro de 201720
Edição 1088

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

 

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 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. 

SR CX 1.200 R$12,00 R$14.400,00 

EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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. 

AMERICA UN 235.000 R$0,40 R$94.000,00 
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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. 

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

CHEMDYE CX 200 R$260,00 R$52.000,00 

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 EMB 4.500 R$10,40 R$46.800,00 

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 UN 60 R$105,00 R$6.300,00 

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 

UN 50 R$515,00 R$25.750,00 

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), 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. 

ANADONA EMB 1.000 R$8,40 R$8.400,00 

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; 

ARTINOX / 
30 X 20 X 

4 

UN 50 R$43,00 R$2.150,00 
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Embalado em material que garanta e integridade do 
produto; 
Autoclavável; 
Produto deverá obedecer a legislação atual vigente. 

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 UN 300 R$0,85 R$255,00 

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 UN 400 R$0,70 R$280,00 

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 

UN 20 R$12,70 R$254,00 

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

RESGATE 
/ TAM M 

UN 20 R$12,70 R$254,00 

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 UN 20 R$12,70 R$254,00 

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 

RESGATE 
/ TAM PP 

PÇ 10 R$12,50 R$125,00 
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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. 

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 material;Linha que apresente o 
limite máximo de enchimento.Produto conforme NBR-
13853. 

DESCARB
OX 

UN 2.500 R$4,05 R$10.125,00 

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. 

ADVANTIV
E 

UN 3.000 R$2,40 R$7.200,00 

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 

UN 7.000 R$0,55 R$3.850,00 

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. 

ADVANTIV
E / 

0,1,2,3,4,5 

CJ 120 R$14,70 R$1.764,00 

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 

UN 50 R$27,50 R$1.375,00 

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

DESCARP
ACK 

UN 10.000 R$0,83 R$8.300,00 

78 Esparadrapo nas seguintes especificações mínimas: 
Impermeável;Rolo com 4,50 metros;Largura 10 
cmComposto em tecido 100% algodão;Com resina 

MISSNER RL 3.500 R$5,00 R$17.500,00 
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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. 

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

ARTINOX / 
INOX 

UN 10 R$99,00 R$990,00 

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 CX 20 R$72,70 R$1.454,00 

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 CX 120 R$77,00 R$9.240,00 

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 velcro;Anatomico;Base com regulagem.Produto 
conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. 

RESGATE UN 10 R$90,00 R$900,00 

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 PAR 3.000 R$0,92 R$2.760,00 

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. 

NATHALY
A 

EMB 4.500 R$8,30 R$37.350,00 

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 RL 200 R$5,10 R$1.020,00 

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 RL 500 R$5,60 R$2.800,00 

161 Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes 
especificações mínimas:Válvula unidirecional em 

FARMATE
X 

UN 25 R$120,00 R$3.000,00 
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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. 

166 Saco plástico para lixo hospitalar nas seguintes 
especificações mínimas: 
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. 

NEKPLAST
/NEKPLAS

T 

EMB 100 R$21,00 R$2.100,00 

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 CX 200 R$7,00 R$1.400,00 

LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR - LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 EMB 4.000 R$6,37 R$25.480,00 

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 EMB 7.000 R$3,19 R$22.330,00 

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 EMB 7.000 R$2,64 R$18.480,00 

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; 

MED 
GAUZE 

UN 300 R$13,59 R$4.077,00 
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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. 

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 

UN 2.000 R$0,88 R$1.760,00 

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. 

DESCARB
OX 

UN 1.700 R$2,90 R$4.930,00 

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 UN 100 R$82,50 R$8.250,00 

87 Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 3-0 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. 

TECHNOFI
O 

CX 20 R$72,70 R$1.454,00 

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. 

TECHNOFI
O 

EMB 320 R$29,19 R$9.340,80 

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 

TECHNOFI
O 

EMB 220 R$29,19 R$6.421,80 
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esterilização.Embalagem final deverá possuir 24 
unidades. 

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 RL 500 R$1,79 R$895,00 

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 RL 2.000 R$3,20 R$6.400,00 

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. 

GELOTEC
H 

UN 200 R$2,03 R$406,00 

114 Lâmina de bisturi, nº 11 Nas seguintes especificações 
mínimas:Descartável;Estéril a raio 
gama;Confeccionada em aço carbono;Grande 
resistência à corrosão e perda de afiação;Embaladas 
individualmente;Caixa contendo 100 unidades. 

LABOR 
IMORT 

CX 200 R$19,20 R$3.840,00 

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 

FRANCEF
ARMA 

FR 1.600 R$4,13 R$6.608,00 

128 Luva plástica descartável nas seguintes especificações 
mínimas: Confeccionada em polietileno de alta 
densidade;Com espessura de 0,02 
micras;Individual;Estéril;Ambidestra;Transparente;Tam
anho 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 

PCT 200 R$5,94 R$1.188,00 

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;Resistente a 
desinfecções, quedas;Com tampa  e bico protetor 
acoplado ao frasco;Tampa rosqueável de perfeito 
encaixe impedindo o vazamento. 

J PROLAB UN 800 R$2,12 R$1.696,00 

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 UN 800 R$2,09 R$1.672,00 

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 
esterilização e Registro no Ministério da Saúde. Caixa 
com 100 unidades. 

SOLIDOR CX 1.200 R$15,15 R$18.180,00 

169 Scalp n° 23 com as seguintes especificações mínimas: 
Cateter para infusão venosa com agulha de bisel 

SOLIDOR CX 2.500 R$14,95 R$37.375,00 
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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.. 

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 

CX 100 R$15,52 R$1.552,00 

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 UN 240 R$2,44 R$585,60 

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 
validade impressas na embalagem.Com registro na 
ANVISA e Ministério da Saúde. 

MED 
SONDA 

UN 400 R$0,82 R$328,00 

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 

UN 400 R$0,83 R$332,00 

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 UN 5.500 R$3,97 R$21.835,00 

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 

J.P UN 20.000 R$2,54 R$50.800,00 
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fabricação, o prazo de validade, recomendações para 
armazenamento, o número do Registro no Ministério da 
Saúde. 

VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

UN 20 R$0,67 R$13,40 

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 EMB 700 R$3,37 R$2.359,00 

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 CX 200 R$54,99 R$10.998,00 

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. 

INCOTER
M 

UN 5 R$298,35 R$1.491,75 

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 UN 380 R$3,32 R$1.261,60 

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 UN 380 R$3,32 R$1.261,60 

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 UN 2.200 R$0,58 R$1.276,00 

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 constar 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação/validade.Produto 
reembalado em caixa resistente ao processo de 

DESCARP
ACK 

CX 1.200 R$5,39 R$6.468,00 
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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 UN 80 R$11,18 R$894,40 

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. 

DESCARP
ACK 

UN 6.000 R$0,86 R$5.160,00 

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 UN 50 R$50,70 R$2.535,00 

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 RL 2.000 R$2,48 R$4.960,00 

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. 

DESCARP
ACK 

CX 5.000 R$5,15 R$25.750,00 

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 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. 

DESCARP
ACK 

CX 1.800 R$5,49 R$9.882,00 

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 PAR 3.000 R$0,95 R$2.850,00 

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 RL 200 R$6,39 R$1.278,00 

132 Malha tubular ortopédica 15cm x 15m Nas seguintes 
especificações mínimas:Confeccionada em tecido 
100% algodão cru ou misto;Com elasticidade no sentido 

POLAR FIX RL 400 R$8,35 R$3.340,00 
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transversal e compressão uniforme;Medindo de 15 cm 
x 15m.Embalado em material que garanta a integridade 
do produto. 

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 EMB 100 R$93,08 R$9.308,00 

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 EMB 250 R$22,75 R$5.687,50 

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, 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 CX 700 R$15,50 R$10.850,00 

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 UN 1.600 R$2,18 R$3.488,00 

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 

UN 300 R$1,20 R$360,00 

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 

MARK 
MED 

UN 150 R$0,84 R$126,00 
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impressas na embalagem;Com registro na ANVISA e 
Ministério da Saúde. 

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 
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 

UN 200 R$0,95 R$190,00 

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 

UN 200 R$1,04 R$208,00 

197 Sonda uretral, número 14, com as seguintes 
especificações mínimas: Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície 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 UN 2.500 R$0,55 R$1.375,00 

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 

UN 12.000 R$2,10 R$25.200,00 

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 

UN 1.000 R$2,77 R$2.770,00 

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

OLIMEDIC UN 50 R$143,00 R$7.150,00 

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

PROFESSI
ONAL 

UN 50 R$24,50 R$1.225,00 

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. 

VACUPLA
ST 

UN 600 R$0,54 R$324,00 
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CONFIANÇA COMERCIAL CIRURGICA ME 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 EMB 700 R$4,05 R$2.835,00 

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 EMB 700 R$6,85 R$4.795,00 

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 CX 500 R$22,99 R$11.495,00 

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

POLAR FIX CX 600 R$32,56 R$19.536,00 

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. 

RENASCE
R 

UN 30 R$62,88 R$1.886,40 

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 UN 10.000 R$1,20 R$12.000,00 

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 UN 40 R$3,79 R$151,60 

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 UN 40 R$3,79 R$151,60 
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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 UN 140 R$2,09 R$292,60 

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 UN 300 R$3,50 R$1.050,00 

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 

UN 50 R$8,98 R$449,00 

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 UN 50 R$13,99 R$699,50 

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

FAMI UN 20 R$51,99 R$1.039,80 

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 UN 100 R$29,18 R$2.918,00 

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 

CARBOGE
L 

UN 100 R$3,12 R$312,00 

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 UN 450 R$4,85 R$2.182,50 

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 
individualmente;Caixa contendo 100 unidades. 

SOLIDOR CX 200 R$20,59 R$4.118,00 

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 UN 200 R$18,64 R$3.728,00 

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, 

SUPER 
MAX 

PAR 3.000 R$0,94 R$2.820,00 
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esterilização , prazo de validade, número do lote e 
registro no Ministério da Saúde. 

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 RL 300 R$8,30 R$2.490,00 

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

ABC UN 50 R$9,72 R$486,00 

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

ABC UN 20 R$18,30 R$366,00 

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

ABC UN 10 R$16,44 R$164,40 

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 PCT 100 R$37,20 R$3.720,00 

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 
Silicone;Balão com capacidade de 150 ml;100% 
Autoclavável. 

HAOXI UN 5 R$112,00 R$560,00 

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 

UN 300 R$1,22 R$366,00 

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 

UN 60 R$0,73 R$43,80 

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 

MARK 
MED 

UN 400 R$0,59 R$236,00 
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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. 

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 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 

UN 400 R$0,63 R$252,00 

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 

UN 400 R$0,56 R$224,00 

195 Sonda uretral, número 10, com as seguintes 
especificações mínimas: Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície 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 UN 8.000 R$0,47 R$3.760,00 

198 Sonda uretral, número 16, com as seguintes 
especificações mínimas: Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície 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 UN 5.000 R$0,56 R$2.800,00 

199 Sonda uretral número 6, com as seguintes 
especificações mínimas: Estéril;Tubo em 
PVC;Atóxico;Flexível;Transparente;Superfície 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 

UN 3.000 R$0,42 R$1.260,00 

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 UN 8.600 R$0,19 R$1.634,00 

206 Soro glicofisiológico (bolsa) 0,9%, 500 ml Com as 
seguintes especificações mínimas:Sistema 
fechado;Composição: Glicose anidra - 5gCloreto de 

HALEX 
STAR 

UN 500 R$3,24 R$1.620,00 
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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. 

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 

UN 1.200 R$2,27 R$2.724,00 

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 UN 100 R$7,22 R$722,00 

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. 

INCOTER
M 

UN 30 R$37,38 R$1.121,40 

219 Tubo de ensaio para coleta de larvas Nas seguintes 
especificações mínimas:Confeccionado em 
vidro;Transparente;Medida (DxC) 12 x 75 mm;Com 
tampa de pressão interna.Tampa confeccionada em 
silicone ou similar. 

LABORCLI
N 

UN 500 R$0,07 R$35,00 

METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 

EMB 10.000 R$6,66 R$66.600,00 

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
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 EMB 6.000 R$10,50 R$63.000,00 

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 RL 3.000 R$18,90 R$56.700,00 

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 

POLLITEX BOBI 1.500 R$51,75 R$77.625,00 
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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 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 EMB 650 R$6,13 R$3.984,50 

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 UN 6.000 R$0,81 R$4.860,00 

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 EMB 700 R$27,00 R$18.900,00 

   

ITENS FRUSTRADOS 
218 

 

ITENS DESERTOS 
113,117,118,126,142,154,155,156,157,158 

    
 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$1.890.807,49  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 19 de outubro de 2017.  
 
 

  
 

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 129/2017  

PROTOCOLO Nº 49621/2017  
 
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: 
KURICA AMBIENTAL S.A 
 
 

Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 Locação de 4 caminhões 

com caçamba coletora e 
compactadora de lixo, nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Caminhão toco (4x2); 
Motor diesel com potencia 
de 180CV ou superior; 
Ano: 2015 ou superior; 
Coletor de lixo, capacidade 
para 15 m³: 
Cor branca; 
Capacidade de carga de 
15m³ compactado na caixa 
de armazenagem; 
Adicional de carga no 
depósito traseiro: 1.85 m³; 
Força de compactação: 
29.448 kgf; 
Força de compactação da 
placa transportadora: 
21.890 kgf; 
Força de descarga do 
escudo ejetor: 17.544 kgf; 
Sistema hidráulico com 
pressão de 180 kg/cm²; 
Reservatório hidráulico com 
capacidade para 80 litros; 
Largura da boca de carga 
com 2.150 mm; 
Altura da boca de carga 
referente ao solo de 1.000 
mm; 
Caixa coletora de chorume 
de 175 litros; 
Teto em chapa lisa; 
Teto com espessura de 
1/8"; 
Toda a caixa de 
armazenagem em chapas 
de aço SAE ASTM A36, 
com espessura de 3/16'' 
para laterais e fundo, 
espessura de 1/8 para o 
teto; 
Com cantos arredondados, 
soldados eletricamente pelo 
processo MIG; 
Com cordão contínuo, 
estruturados por perfis 
dobrados com espessura de 
1/4;  
Descarga por painel ejetor; 
Com cilindro de dupla ação 
e sistema de carregamento 
traseiro; 
Compactação por sistema 
pendular; 
Acionamento através de 2 
cilindros de compactação; 
Cilindros de compactação 
com diametro de 3.1/2"; 

 MES 12,0000 R$49.350,00 R$592.200,00 
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Cilindros com comando 
semiautomático; 
Pontos de movimentação 
com bronzinas lubrificadas 
através de graxeiras; 
Sistema de abertura da 
tampa traseira por 2 
cilindros (1 em cada lateral); 
Sistema de travamento 
manual; 
Peso total do equipamento 
de carga entre 4.500 e 
5.000 kg. 
Sinalização de acordo com 
as normas de transito; 
Com giroflex traseiro ou 
estrobo; 
Com alerta sonoro; 
Plataforma traseira com  
capacidade para 4 pessoas; 
Corrimões superior e lateral; 
Limite de ruído dentro do 
padrão da norma NBR 
8433. 
Conforme Termo de 
Referência. 

TOTAL R$592.200,00 
 

   

ITENS FRUSTRADOS 
Nenhum Item Frustado 

 

ITENS DESERTOS 
Nenhum Item Deserto 

 

 
 
 
V A L O R    T O T A L :    R$592.200,00  
 
 
 
 

Telêmaco Borba, 20 de outubro de 2017.  
 
 

  
 

Prefeito   
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