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André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º  2 7 7 9
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições legais previstas na Lei 814 de 05 de abril de 1990,, em seu artigo 81, inciso IX.
Considerando que compete ao Poder Público Municipal a fiscalização e controle da 

perfeita execução dos serviços de saúde, preferencialmente através de serviços oficiais, 
nos termos do artigo 177 da Le Municipal 814 de 05 de abril de 1990;

Considerando a necessidade de organizar, arranjar e motivar os colaboradores vincu-
lados ao Programa Saúde da Família a agirem de forma harmoniosa na utilização dos 
recursos materiais e financeiros, em benefício comum dos objetivos da Administração 
Pública Municipal;

Considerando a natureza jurídica de assessoramento do cargo de Assistente Executivo 
II,.

R E S O L V E
Art. 1º Designar o servidor Aroldo Kulcheski para atuar na Coordenação da Estratégia 

Saúde da Família.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 

em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de 

dezembro de 2013.

PORTARIA Nº 01/14
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,
RESOLVE
ARTIGO 1º - RESOLVE revogar a Portaria 129/13 que concede segundo período de 

férias a servidora Ligia Maria Maciel de Melo, por  interesse da administração pública.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 06 de janeiro de 2014.

Carlos Roberto Ramos
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 02/14
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONCEDER segundo período de férias a Servidora LIGIA SOUZA 

MATHEUS BETIM, ocupante do cargo de Advogada de que trata o artigo 3º, alínea “a” da 
Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, referente ao período aquisitivo de 
25/05/2012 a 24/05/2013, o período de gozo será de 08/01/2014 à 17/01/2014.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 07 de janeiro de 2014.

Carlos Roberto Ramos
PRESIDENTE

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N°. 134/2013

Pregão Presencial Nº. 152/2013

Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Contratado ALESSANDRA GOMES SOARES DOS SANTOS

Objeto AQUISIÇÃO DE GRAMA E SERVIÇO DE PLANTIO

Valor R$ 81.500,00

Prazo VIGÊNCIA ATÉ 15/12/2014

Ata de Registro de Preços N°. 139/2013

Pregão Presencial Nº. 153/2013

Contratante MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

Contratado JOELSON FERREIRA & CIA LTDA

Objeto ARROZ

Valor R$ 21.725,00

Prazo VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2014

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º  2 7 8 0
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições,
R E S O L V E
Art. 1º NOMEAR os seguintes servidores para comporem o Comitê de Investimentos 

instituído pelo Decreto 20.520 de 02 de dezembro de 2013:
Nehemias Carneiro – Presidente do Comitê, com certificação CPA – 10;
Aderval Antônio Ribeiro Correa – Gerente Financeiro Fundo Previdenciário;
Fernando Gabriel de Oliveira – Vice Presidente do Conselho Administrativo do Fundo 

Previdenciário.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de 

dezembro de 2013.

Resolução nº 018, do dia 20 de dezembro de 2013,
do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba

Em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba, dia 
19/12/2013, o Plenário “APROVOU” para que a Secretaria Municipal de Saúde elabore 
“Termo Aditivo” ao contrato de prestação de serviços existente entre o Hospital Dr. Feitosa 
S/A e o município para aquisição de quatrocentas (400) consultas/mês, especializadas, 
pediátricas, para demanda a ser gerada pelas necessidades.

Também, na mesma reunião APROVOU-SE que a SMS/TB apresentará, a cada final 
de mês, relatório detalhado, com nome dos pacientes encaminhados e atendidos, nome 
do profissional médico que efetuou o atendimento, bem como a data do atendimento, de 
forma já auditada, para apreciação do Plenário do CMS/TB. 

APROVOU-SE, ainda, que os encaminhamentos obedecerão aos protocolos existentes 
para tal, envolvendo, a Enfermeira Thaísa Aélica Nascimento Feitoza - Coordenadora do 
Programa Mãe Paranaense.

Ainda que o Hospital Dr. Feitosa S/A ficará obrigado a devolver, a cada atendimento 
efetuado, a contra-referência, constando os procedimentos efetuados e quais cuidados a 
serem executados. 

Que o Ministério Público local e a 21ª Regional de Saúde tenham conhecimento deste 
procedimento que serão adotados imediatamente por parte do Município a fim de que 
promova a Saúde de nosso Município.

Á auditoria por parte da SMS/TB deverá ocorrer de forma costumeira e sistemática.

Aroldo Kulcheski
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba

Resolução nº 019, do dia 20 de dezembro de 2013,
do Conselho Municipal de Saúde Telêmaco Borba.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em reunião extraordinária realizada no 
dia 19/142/2013, APROVOU o incremento de nove mil reais (R$ 9.000,00) ao mês, para 
aquisição de Exames Laboratoriais de acordo com solicitação contida no oficio 436/2013, 
da Secretaria Municipal de Saúde.

Que o incremento no valor mensal deve-se ao aumento do Centro Regional de Especia-
lidades e, nas UBS’, para dar cabo à “demanda reprimida”.

Que a Secretaria Municipal de Saúde enviará ao Conselho Municipal de Saúde, relação 
atualizada dos contratos existentes com os prestadores, para conhecer os valores auto-
rizados, contemplando-se relatório individual dos órgãos conveniados (PAM/ Clínica da 
Mulher/Pediatria/CRE/UBS’S).

Aroldo Kulcheski
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão N.º 99/2013
PROTOCOLO Nº 14325/2013

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o 
contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante 
da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo  Decreto nº 
20216 de 2801/2013,  julgou vencedora a Empresa: 

Fornecedor:
CIRUFOZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
3 1 Bomba de ar manual nas seguintes especificações 

mínimas: Para uso em produtos infláveis (bola, 
colchão, piscina, barco, etc.); 
Modelo Double Quick; 
Com dupla função de entrada de ar no movimento 
de subida e descida do cursor; 
Com dispositivo para inflar e desinflar; 
Com base para encaixe dos pés, fixando a bomba 
no chão; 
Feita em plástico leve, resistente e não corrosivo; 
Com mangueira sanfonada, flexível e resistente; 
Mangueira com 1,00 metro de comprimento; 
Com 3 tipos de bicos de interconexão diferentes. 
Altura aproximada de 50 cm. 

INTEX UN 1,00 92,99 92,99 

7 1 Colar cervical nas seguintes especificações 
mínimas: Para resgaste, 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. 

RESGAT
E SP 

UN 20,00 13,64 272,80 

8 1 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.  

RESGAT
E SP 

UN 20,00 13,59 271,80 

9 1 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 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.  

RESGAT
E SP 

UN 20,00 13,60 272,00 

10 1 Colete salva vidas nas seguintes especificações 
mínimas: Cor vermelha; 
Cordura 500r; 
Espuma de células fechadas em EVA; 
Flutuabilidade de 10 kg; 
Com ajuste universal para flutuabilidade; 
Fechamento central com 4 fivelas; 
Ajuste pessoal com 6 reguladores; 
Cinto de resgate; 
Com fita refletiva; 
Fechamento central com zíper; 
Sistema de soltura rápida com fivela em poliacetal; 
Passador duplo; 
Argola em aço inox; 
Fita de 50 mm em poliéster; 
Bolso frontal de malha com zíper; 
Pontos de anexar equipamentos; 
Com ombros reforçados; 
Peso até 1,3 kg. 

RESGAT
E SP 

UN 10,00 373,99 3.739,90 

11 1 Ferramenta para entrada forçada nas seguintes 
especificações mínimas: Na cor vermelha; 
Corpo fabricado em aço SAE 1045 e acabamento 
com pintura fosca; 
Com ponteiras fabricadas em aço SAE 1075 
temperado e revenido; 
Com uma das extremidades uma ponteira dupla e 
na outra extremidade uma 
ponteira tipo cunha e uma ponta arrombadora. 
Dimensões (CxD)  80 cm x 30 mm; 
Pesando até 6,8 Kg. 

USIPLEN UN 2,00 294,00 588,00 

12 1 Ferramenta RES-Q-ME  nas seguintes 
especificações mínimas: Na cor vermelha; 
Com funções de cortar cinto e quebrar vidro 
temperado; 
Dispositivo para colocar junto à chave ou qualquer 
lugar do veículo; 
Com pino de aço armado a mola para quebrar 
janela de vidro; 
Com lamina de aço inox para cortar cintos de 
segurança com invólucro de plástico; 
Com clip para destacar do corpo e função de 
pendurar. 

TFT UN 4,00 68,00 272,00 

14 1 Lanterna Clínica nas seguintes especificações 
mínimas: Tipo caneta; 
Confeccionada em alumínio anodizado; 
LED com alta intensidade; 
Com clip para prender no bolso; 
Botão liga/desliga; 
Com proteção da lâmpada; 
Funciona com 2 pilhas tamanho AAA; 
Com vida útil de 10.000 horas. 
Com registro na ANVISA. 

PREMIU
M 

UN 15,00 25,97 389,55 

16 1 Lanterna para capacete nas seguintes 
especificações mínimas: Para uso na lateral do 
capacete; 
Com LED; 
Alimentação com 4 pilhas AA; 
Luminosidade 60 lm; 
Dissipador de calor em alumínio; 

STREAM
LIGHT 

UN 32,00 252,67 8.085,44 

Tempo de duração 13 horas; 
Refletor de longo alcance; 
Blindagem resistente e durável; 
Revestimento em plástico injetado; 
Com lente de alto impacto; 
Totalmente a prova d’água; 
Não desliga sozinha; 
Peso inferior a 100g; 
Resistente a quedas. 

17 1 Lastro emborrachado nas seguintes especificações 
mínimas: Enchimento com chumbo; 
Com peso de 2 kg; 
Revestimento em plástico injetado; 
Cantos arredondados reforçados; 
Antiderrapante; 
Com abertura uniforme para passagem do cinto. 

AGUA 
PARA 

UN 20,00 51,84 1.036,80 

20 1 Mochila para equipamentos nas seguintes 
especificações mínimas: Cor vermelha; 
Confeccionada em poliéster 600; 
Com 2 bolsos laterais; 
Bolsos com fechamento em fivela; 
1 bolso frotnal; 
Anéis internos; 
Com fechamento através de cordim com tanka; 
Capacidade para 65 litros. 
Para uso em transporte de equipamentos em 
operações de resgate e trabalho. 

ULTRAS
AF 

UN 4,00 242,99 971,96 

27 1 Roupa de proteção contra produtos químicos  Nas 
seguintes especificações mínimas: 
Tamanho GG; 
Nível A; 
Produto com alta visibilidade; 
Totalmente encapsulado (sistema de fechamento 
nas costas ou lateral); 
Confeccionado em macacão de composto sintético; 
Com emendas reforçadas; 
Costuras com pontos duplos reforçados e selados 
internamente e externamente a quente; 
Com linha de algodão poliéster; 
Sistema de selagem para evitar a penetração de 
gases, vapores e líquidos; 
Com visor, botas e luvas conjugadas; 
Visor com válvula de alívio para eliminação de 
gases saturados; 
Provida de espaço posterior para uso conjugado de 
ampola de ar comprimido; 
Com mangas tipo asa de morcego; 
Com sistema de ajuste na linha de cintura que 
possibilite melhor ajuste no corpo; 
Com proteção limitada contra radioatividade; 
Proteção total contra agentes químicos; 
Aparelho autônomo de respiração com pressão 
positiva ou linha de ar mandado; 
Vestimenta com material multi-laminado; 
Capuz acoplado ao conjunto com dimensões para 
uso de capacete e mascara facial; 
Com visor de excelente transparencia à visão do 
usuário, com tratamento antiembaçante, com 
combinação de camadas de 40 mil de PVC polido e 
prensado, 5 mil de teflon e 20 mil de PVC; 
Com 2 válvulas de exalação fixadas à roupa através 
de selo de compressão e torção mecânicas, 
fabricadas à prova de impacto, com aba do disco de 
selagem em borracha; 
Válvulas cobertas com abas à prova de respingos 
de agentes químicos; 
Dentes do zíper confeccionados em liga de níquel; 
Componentes do fecho do zíper em 
alumínio-bronze; 
Zíper composto de fita de PVC; 
Zíper costurado à parte externa da roupa e coberto 
com pala dupla do mesmo material da vestimenta, 
fixadas por velcro; 
Com cinto interno para ajuste do traje no corpo, na 
altura da cintura com engate rápido; 
Com sistema de luvas especiais de dupla camada 
acopladas a manga da vestimenta pro braçadeiras 
de aço e anel de PVC; 
Sistema de proteção das pernas e pés com tripla 
proteção; 
Meias internas em forma de botas e aba externa 
protetora para a bota com elástico e reforço no 
joelho, do mesmo laminada da vestimenta, com 
bordas seladas; 
Peso da roupa até 3,5 kg. 
Deve constar: 
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; 
Certificado de teste de pressão ASTM F 1052; 
Certificado de teste de permeabilidade e barreira 
para produtos químicos ASTM F 739 - 91. 
Certificação - American society for testing and 
materials ASTM F 1052 = teste de pressão ASTM 
f739 - 91 = teste de permeabilidade  

DUPONT UN 1,00 6.103,3
3 

6.103,33 

TOTAL 22.096,57 
ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
6 1 Colar cervical nas seguintes especificações 

mínimas: Para resgaste, tamanho GG; 
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. 

VNO UN 20,00 25,00 500,00 

13 1 Gerador portátil 4 tempos nas seguintes 
especificações mínimas: Sistema de arranque 
manual; 
Sistema de arrefecimento a ar; 
Monofásico; 
Gerador tipo inversor, silencioso; 
Tensão 230 volts ou bivolt; 
Potencia 1.000W; 
Saída constante monofásica de 900W; 
Cilindrada cm³  45; 
Corrente contínua de 12V / 8ª; 
Potencia 2,5 hp; 
Autonomia entre 4 e 12 horas; 
Nível de ruído até 70 dB; 
Alerta de falta de óleo; 
Combustível  gasolina; 
Capacidade do tanque de combustível:  2,0 litros; 
Peso até 13 kg. 

GM 
3500 
CSM 
MONOF
ASICO 

UN 1,00 6.098,6
7 

6.098,67 

30 1 Tripé para resgate nas seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado em liga de alumínio 

SKEDC UN 1,00 5.026,0 5.026,00 

Tempo de duração 13 horas; 
Refletor de longo alcance; 
Blindagem resistente e durável; 
Revestimento em plástico injetado; 
Com lente de alto impacto; 
Totalmente a prova d’água; 
Não desliga sozinha; 
Peso inferior a 100g; 
Resistente a quedas. 

17 1 Lastro emborrachado nas seguintes especificações 
mínimas: Enchimento com chumbo; 
Com peso de 2 kg; 
Revestimento em plástico injetado; 
Cantos arredondados reforçados; 
Antiderrapante; 
Com abertura uniforme para passagem do cinto. 

AGUA 
PARA 

UN 20,00 51,84 1.036,80 

20 1 Mochila para equipamentos nas seguintes 
especificações mínimas: Cor vermelha; 
Confeccionada em poliéster 600; 
Com 2 bolsos laterais; 
Bolsos com fechamento em fivela; 
1 bolso frotnal; 
Anéis internos; 
Com fechamento através de cordim com tanka; 
Capacidade para 65 litros. 
Para uso em transporte de equipamentos em 
operações de resgate e trabalho. 

ULTRAS
AF 

UN 4,00 242,99 971,96 

27 1 Roupa de proteção contra produtos químicos  Nas 
seguintes especificações mínimas: 
Tamanho GG; 
Nível A; 
Produto com alta visibilidade; 
Totalmente encapsulado (sistema de fechamento 
nas costas ou lateral); 
Confeccionado em macacão de composto sintético; 
Com emendas reforçadas; 
Costuras com pontos duplos reforçados e selados 
internamente e externamente a quente; 
Com linha de algodão poliéster; 
Sistema de selagem para evitar a penetração de 
gases, vapores e líquidos; 
Com visor, botas e luvas conjugadas; 
Visor com válvula de alívio para eliminação de 
gases saturados; 
Provida de espaço posterior para uso conjugado de 
ampola de ar comprimido; 
Com mangas tipo asa de morcego; 
Com sistema de ajuste na linha de cintura que 
possibilite melhor ajuste no corpo; 
Com proteção limitada contra radioatividade; 
Proteção total contra agentes químicos; 
Aparelho autônomo de respiração com pressão 
positiva ou linha de ar mandado; 
Vestimenta com material multi-laminado; 
Capuz acoplado ao conjunto com dimensões para 
uso de capacete e mascara facial; 
Com visor de excelente transparencia à visão do 
usuário, com tratamento antiembaçante, com 
combinação de camadas de 40 mil de PVC polido e 
prensado, 5 mil de teflon e 20 mil de PVC; 
Com 2 válvulas de exalação fixadas à roupa através 
de selo de compressão e torção mecânicas, 
fabricadas à prova de impacto, com aba do disco de 
selagem em borracha; 
Válvulas cobertas com abas à prova de respingos 
de agentes químicos; 
Dentes do zíper confeccionados em liga de níquel; 
Componentes do fecho do zíper em 
alumínio-bronze; 
Zíper composto de fita de PVC; 
Zíper costurado à parte externa da roupa e coberto 
com pala dupla do mesmo material da vestimenta, 
fixadas por velcro; 
Com cinto interno para ajuste do traje no corpo, na 
altura da cintura com engate rápido; 
Com sistema de luvas especiais de dupla camada 
acopladas a manga da vestimenta pro braçadeiras 
de aço e anel de PVC; 
Sistema de proteção das pernas e pés com tripla 
proteção; 
Meias internas em forma de botas e aba externa 
protetora para a bota com elástico e reforço no 
joelho, do mesmo laminada da vestimenta, com 
bordas seladas; 
Peso da roupa até 3,5 kg. 
Deve constar: 
Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho; 
Certificado de teste de pressão ASTM F 1052; 
Certificado de teste de permeabilidade e barreira 
para produtos químicos ASTM F 739 - 91. 
Certificação - American society for testing and 
materials ASTM F 1052 = teste de pressão ASTM 
f739 - 91 = teste de permeabilidade  

DUPONT UN 1,00 6.103,3
3 

6.103,33 

TOTAL 22.096,57 
ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
6 1 Colar cervical nas seguintes especificações 

mínimas: Para resgaste, tamanho GG; 
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. 

VNO UN 20,00 25,00 500,00 

13 1 Gerador portátil 4 tempos nas seguintes 
especificações mínimas: Sistema de arranque 
manual; 
Sistema de arrefecimento a ar; 
Monofásico; 
Gerador tipo inversor, silencioso; 
Tensão 230 volts ou bivolt; 
Potencia 1.000W; 
Saída constante monofásica de 900W; 
Cilindrada cm³  45; 
Corrente contínua de 12V / 8ª; 
Potencia 2,5 hp; 
Autonomia entre 4 e 12 horas; 
Nível de ruído até 70 dB; 
Alerta de falta de óleo; 
Combustível  gasolina; 
Capacidade do tanque de combustível:  2,0 litros; 
Peso até 13 kg. 

GM 
3500 
CSM 
MONOF
ASICO 

UN 1,00 6.098,6
7 

6.098,67 

30 1 Tripé para resgate nas seguintes especificações 
mínimas: Confeccionado em liga de alumínio 

SKEDC UN 1,00 5.026,0 5.026,00 

aeronáutico; 
Cabeçote com 3 pontos de ancoragem; 
Pernas tubulares, anodizadas em vermelho; 
Com 11 pontos de regulagem de altura 
independente de cada perna; 
Sapatas e cabeçote em aço carbono; 
Patas articuladas para adaptações em superfícies 
planas ou irregulares; 
Patas com orifícios para fixá-las com parafusos, 
chumbador, haste, etc.; 
Com altura entre 1,8 / 3,5 metros e resistência de 
45kN / 25kN; 
Peso não superior a 40 kg; 
Acompanha 1 corrente e 1 bolsa em lona para 
transporte. 

O 0 

TOTAL 11.624,67 
V S COSTA & CIA LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 1 Barco inflável nas seguintes especificações 

mínimas: Cor vermelha; 
Tubos infláveis em PVC náutico; 
Tubos com sistema de solda eletrônica nas 
emendas; 
Com perfil emborrachado em todo o contorno do 
barco; 
Com acessórios em aço inox; 
Comprimento total inflado de 3,70 metros; 
Comprimento interno inflado de 3,00 metros; 
Largura total externa inflado de 1,70 metros; 
Largura total interna inflado de 0,80 metros; 
Com válvulas de inflar; 
Bancos de fibra com assento em EVA; 
Banco com porta objetos; 
Banco de popa tipo caixa; 
Com 5 alças de borracha para transporte; 
Anilho de metal inox na proa para reboque e/ou 
armação; 
Casco de fibra em formato de "V"; 
Com bujão de esgotamento; 
Capacidade total de carga de 800 kg; 
Com 1 kit para reparos. 
Letreiro em PVC nas laterais com os dizeres 
"Bombeiros Resgate". 

REMAR 
- RM3 
3,80F 

UN 1,00 10.177,
56 

10.177,56 

4 1 Bote inflável nas seguintes especificações mínimas: 
Tecido confeccionado em poliéster; 
Com solda eletrônica nas emendas; 
Cor vermelha; 
Com válvulas de inflar; 
Com perfil emborrachado em todo o contorno do 
bote; 
Composto a base de PVC  nitrílico e neoprene; 
Com compartimento para até 5 pessoas; 
Com 6 fixações para os pés (finca pés); 
Com corda lateral; 
Com reforço duplo no piso em contato com a água; 
Com anéis externos para fixação de cordas laterais. 
Com alças de transporte laterais; 
Com alças de transporte com anel na popa e na 
proa; 
Com anéis internos para fixação de objetos; 
Com 2 bóias 11 polegadas; 
Com 7 camaras independentes; 
Com 1 kit de reparos; 
Letreiro em PVC nas laterais com os dizeres "Corpo 
de Bombeiros". 
Dimensões: 
(CxL) 3,00 x 1,70 metros; 
Largura interna de 0,75metros; 
Peso não superior a 45 kilos. 

REMAR 
- RM10 

UN 1,00 8.780,0
0 

8.780,00 

18 1 Maca para resgate em espaços confinados Nas 
seguintes especificações mínimas: 
Para uso em transporte de ambientes verticais e 
horizontais; 
Tipo envelope; 
Confeccionada em laminado de polietileno de alta 
densidade; 
Com fitas em poliamida de alta densidade; 
Dimensões da fita de fechamento (LxE) 50 x 3 mm; 
Dimensões da fita de segurança (LxE) 50 x 2 mm; 
Deve suportar peso de 120 kg; 
Fivelas nas bordas laterais de engate rápido; 
Fivelas em aço carbono 1045; 
Alças fixas em poliamida; 
Tiras para movimentação acopladas à maca; 
Ilhoses em latão latonado; 
Mosquetões em aço, com trava, resistência de 25 
kN; 
Dimensões:  
Aberta: 2,00 x 0,85 metros; 
Espessura de 3mm; 
Peso até 9 kg. 
Deve acompanhar mochila para transporte, 6 alças, 
fita de fechamento e 2 mosquetões em caço com 
trava. 
Certificação: CE. 

TASK - 
STR 
TIPO 
ENVELO
PE 

UN 1,00 2.360,0
0 

2.360,00 

19 1 Mascara para mergulho nas seguintes 
especificações mínimas: Cor preta; 
Com tirantes siliconados; 
Constituída de polímero sintético flexível antichoque 
com resistência aos raios UV; 
Bordas e tirantes em material flexível e atóxico; 
Com visor único; 
Com visão lateral; 
Visor confeccionado em vidro temperado; 
Dota de fivelas com regularem rápida; 
Com reduzido espaço morto anatômica. 
Com certificado de fabricação CE, EN e/ou NFPA. 
Embalagem plástica em ABS super resistente. 

FUNDIV
E 

UN 10,00 72,30 723,00 

TOTAL 22.040,56 
 

ITENS DESERTOS: 02,05,15,21,22,23,24,25,26,28,29 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Eletrônico  N.º 101/2013
PROTOCOLO Nº 14634/2013

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o conti-
do no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata 
de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo  Decreto nº 20216 
de 28/01/2013,  julgou vencedora a Empresa: 

Fornecedor:

V A L O R  T O T A L :   55.761,80
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 

Administração Pública.
Telêmaco Borba, 28 de outubro de 2013.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

aeronáutico; 
Cabeçote com 3 pontos de ancoragem; 
Pernas tubulares, anodizadas em vermelho; 
Com 11 pontos de regulagem de altura 
independente de cada perna; 
Sapatas e cabeçote em aço carbono; 
Patas articuladas para adaptações em superfícies 
planas ou irregulares; 
Patas com orifícios para fixá-las com parafusos, 
chumbador, haste, etc.; 
Com altura entre 1,8 / 3,5 metros e resistência de 
45kN / 25kN; 
Peso não superior a 40 kg; 
Acompanha 1 corrente e 1 bolsa em lona para 
transporte. 

O 0 

TOTAL 11.624,67 
V S COSTA & CIA LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total 
1 1 Barco inflável nas seguintes especificações 

mínimas: Cor vermelha; 
Tubos infláveis em PVC náutico; 
Tubos com sistema de solda eletrônica nas 
emendas; 
Com perfil emborrachado em todo o contorno do 
barco; 
Com acessórios em aço inox; 
Comprimento total inflado de 3,70 metros; 
Comprimento interno inflado de 3,00 metros; 
Largura total externa inflado de 1,70 metros; 
Largura total interna inflado de 0,80 metros; 
Com válvulas de inflar; 
Bancos de fibra com assento em EVA; 
Banco com porta objetos; 
Banco de popa tipo caixa; 
Com 5 alças de borracha para transporte; 
Anilho de metal inox na proa para reboque e/ou 
armação; 
Casco de fibra em formato de "V"; 
Com bujão de esgotamento; 
Capacidade total de carga de 800 kg; 
Com 1 kit para reparos. 
Letreiro em PVC nas laterais com os dizeres 
"Bombeiros Resgate". 

REMAR 
- RM3 
3,80F 

UN 1,00 10.177,
56 

10.177,56 

4 1 Bote inflável nas seguintes especificações mínimas: 
Tecido confeccionado em poliéster; 
Com solda eletrônica nas emendas; 
Cor vermelha; 
Com válvulas de inflar; 
Com perfil emborrachado em todo o contorno do 
bote; 
Composto a base de PVC  nitrílico e neoprene; 
Com compartimento para até 5 pessoas; 
Com 6 fixações para os pés (finca pés); 
Com corda lateral; 
Com reforço duplo no piso em contato com a água; 
Com anéis externos para fixação de cordas laterais. 
Com alças de transporte laterais; 
Com alças de transporte com anel na popa e na 
proa; 
Com anéis internos para fixação de objetos; 
Com 2 bóias 11 polegadas; 
Com 7 camaras independentes; 
Com 1 kit de reparos; 
Letreiro em PVC nas laterais com os dizeres "Corpo 
de Bombeiros". 
Dimensões: 
(CxL) 3,00 x 1,70 metros; 
Largura interna de 0,75metros; 
Peso não superior a 45 kilos. 

REMAR 
- RM10 

UN 1,00 8.780,0
0 

8.780,00 

18 1 Maca para resgate em espaços confinados Nas 
seguintes especificações mínimas: 
Para uso em transporte de ambientes verticais e 
horizontais; 
Tipo envelope; 
Confeccionada em laminado de polietileno de alta 
densidade; 
Com fitas em poliamida de alta densidade; 
Dimensões da fita de fechamento (LxE) 50 x 3 mm; 
Dimensões da fita de segurança (LxE) 50 x 2 mm; 
Deve suportar peso de 120 kg; 
Fivelas nas bordas laterais de engate rápido; 
Fivelas em aço carbono 1045; 
Alças fixas em poliamida; 
Tiras para movimentação acopladas à maca; 
Ilhoses em latão latonado; 
Mosquetões em aço, com trava, resistência de 25 
kN; 
Dimensões:  
Aberta: 2,00 x 0,85 metros; 
Espessura de 3mm; 
Peso até 9 kg. 
Deve acompanhar mochila para transporte, 6 alças, 
fita de fechamento e 2 mosquetões em caço com 
trava. 
Certificação: CE. 

TASK - 
STR 
TIPO 
ENVELO
PE 

UN 1,00 2.360,0
0 

2.360,00 

19 1 Mascara para mergulho nas seguintes 
especificações mínimas: Cor preta; 
Com tirantes siliconados; 
Constituída de polímero sintético flexível antichoque 
com resistência aos raios UV; 
Bordas e tirantes em material flexível e atóxico; 
Com visor único; 
Com visão lateral; 
Visor confeccionado em vidro temperado; 
Dota de fivelas com regularem rápida; 
Com reduzido espaço morto anatômica. 
Com certificado de fabricação CE, EN e/ou NFPA. 
Embalagem plástica em ABS super resistente. 

FUNDIV
E 

UN 10,00 72,30 723,00 

TOTAL 22.040,56 
 

ITENS DESERTOS: 02,05,15,21,22,23,24,25,26,28,29 
  

BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
11 1 Almotolia , confeccionada em 

polietileno, atóxico, 
transparente, resistente a 
desinfecções a quedas, 
composto por corpo 
rosqueado a tampa, bico reto 
também em polietileno, com 
protetor de tampa, com 
capacidade aproximada de 
250ml, serão aceitas 
variações nesta medida de 
no maximo 05 %+/-, com 
graduações em alto relevo.  

J. 
PROLAB 

PÇ 650,00 1,59 1.033,50 

16 1 Atadura de algodão 
ortopédico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: fibras 100% 
algodão cru, não estéril, capa 
de cola vegetal 
hipoalergênica, 
cor natural, rolo de mantas 
uniformes, 
Medidas 10cm de largura e 
1,00m de comprimento, 
Embalagem com 12 rolos, 
constando externamente os 
dados de identificação, 
procedência,  
Validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no 
Ministério da Saúde.  
 

ORTOFE
N 

PCT 520,00 3,00 1.560,00 

23 1 Cabo para bisturi nº 03 em 
aço inoxidável,  número 03 
 

ABC UN 45,00 4,77 214,65 

98 1 Pinça kocher, 16 cm em aço 
inox, com forma de reta , com 
comprimento de 16cm 

ABC UN 100,00 17,74 1.774,00 

99 1 Pinça para biopsia de colo 
uterino Prof. Medina Nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Produto confeccionado em 
aço inox, com boca de 4 mm 
Para exame laboratorial do 
colo uterino; 
Medida de 24 cm; 
Embalada em plástico 
individual, constando os 
dados de identificação e 
procedência. 
 

ABC UN 5,00 149,00 745,00 

TOTAL 5.327,15 
CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
78 1 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 bainha 
Levemente pulverizada  com 
pó bio-absorvível  a base de 
amido de milho, 
Embalagem contendo 100 
unidades. 
Produto com C.A. atualizado.  

DESCAR
PACK 

CX 1.600,00 11,88 19.008,00 

79 1 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 bainha 
Levemente pulverizada  com 
pó bio-absorvível  a base de 
amido de milho, 
Embalagem contendo 100 
unidades. 
Produto com C.A. atualizado.  

DESCAR
PACK 

CX 2.100,00 11,88 24.948,00 

TOTAL 43.956,00 
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
5 1 Agulha descartável 40 x 8 

estéril, atoxica e apirogênica. 
Com bisel  trifacetado e 
siliconizado externamente em 
todo o corpo da agulha para 
que deslize contínua e  
suavemente. A agulha deverá 
estar fixada ao canhão, deverá 
conter protetor plástico. A 
embalagem deverá ser 
individual com papel grau 
cirúrgico ou filme 
termoplástico, tipo blister, não 
devendo delaminar no 
momento da abertura. Cada 
embalagem  
individual deverá conter: data 
de fabricação; data de 
validade; nº do lote; nome 
comercial; nº do registro no 
Ministério da Saúde, método 
de esterilização. Deverão vir 

EMBRAM
AC 

CX 110,00 4,11 452,10 

BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
11 1 Almotolia , confeccionada em 

polietileno, atóxico, 
transparente, resistente a 
desinfecções a quedas, 
composto por corpo 
rosqueado a tampa, bico reto 
também em polietileno, com 
protetor de tampa, com 
capacidade aproximada de 
250ml, serão aceitas 
variações nesta medida de 
no maximo 05 %+/-, com 
graduações em alto relevo.  

J. 
PROLAB 

PÇ 650,00 1,59 1.033,50 

16 1 Atadura de algodão 
ortopédico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: fibras 100% 
algodão cru, não estéril, capa 
de cola vegetal 
hipoalergênica, 
cor natural, rolo de mantas 
uniformes, 
Medidas 10cm de largura e 
1,00m de comprimento, 
Embalagem com 12 rolos, 
constando externamente os 
dados de identificação, 
procedência,  
Validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no 
Ministério da Saúde.  
 

ORTOFE
N 

PCT 520,00 3,00 1.560,00 

23 1 Cabo para bisturi nº 03 em 
aço inoxidável,  número 03 
 

ABC UN 45,00 4,77 214,65 

98 1 Pinça kocher, 16 cm em aço 
inox, com forma de reta , com 
comprimento de 16cm 

ABC UN 100,00 17,74 1.774,00 

99 1 Pinça para biopsia de colo 
uterino Prof. Medina Nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Produto confeccionado em 
aço inox, com boca de 4 mm 
Para exame laboratorial do 
colo uterino; 
Medida de 24 cm; 
Embalada em plástico 
individual, constando os 
dados de identificação e 
procedência. 
 

ABC UN 5,00 149,00 745,00 

TOTAL 5.327,15 
CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
78 1 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 bainha 
Levemente pulverizada  com 
pó bio-absorvível  a base de 
amido de milho, 
Embalagem contendo 100 
unidades. 
Produto com C.A. atualizado.  

DESCAR
PACK 

CX 1.600,00 11,88 19.008,00 

79 1 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 bainha 
Levemente pulverizada  com 
pó bio-absorvível  a base de 
amido de milho, 
Embalagem contendo 100 
unidades. 
Produto com C.A. atualizado.  

DESCAR
PACK 

CX 2.100,00 11,88 24.948,00 

TOTAL 43.956,00 
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
5 1 Agulha descartável 40 x 8 

estéril, atoxica e apirogênica. 
Com bisel  trifacetado e 
siliconizado externamente em 
todo o corpo da agulha para 
que deslize contínua e  
suavemente. A agulha deverá 
estar fixada ao canhão, deverá 
conter protetor plástico. A 
embalagem deverá ser 
individual com papel grau 
cirúrgico ou filme 
termoplástico, tipo blister, não 
devendo delaminar no 
momento da abertura. Cada 
embalagem  
individual deverá conter: data 
de fabricação; data de 
validade; nº do lote; nome 
comercial; nº do registro no 
Ministério da Saúde, método 
de esterilização. Deverão vir 

EMBRAM
AC 

CX 110,00 4,11 452,10 

acondicionadas em caixas com 
100 unidades. A cânula deverá 
ser composta de tubo em aço 
inoxidável tipo aço NBR 5601 
304, com dimensões 
específicas. O tubo será sem 
costura ou soldado e trefilado, 
apresentar bisel em uma das 
duas extremidades. Canhão – 
componente que permite 
acoplar a agulha à seringa, 
construída de material plástico, 
atóxico ou de liga de alumínio 
ou de outras ligas apropriadas 
para fixação da cânula ao 
canhão, o adesivo deve ser 
inerte e atóxico. O conjunto 
rígido cânula/canhão, constitui 
a agulha, o protetor deve ser 
constituído de material plástico, 
rígido, que protege a cânula e 
fundamentalmente seu bisel. 
As agulhas hipodérmicas, 
estéreis, de uso único, devem 
ser lubrificadas externamente 
com silicone de pureza 
farmacêutica, grau 
médico-hospitalar. 
Embalagem: caixa com 100 
unidades.  

6 1 Agulha descartável, 25 x 7, 
com parede fina e bisel bem 
afiado, trifacetada, 
estiliconizada, estéril, 
embalagem individual,  rotulo 
com nr. de lote, data de 
fabricação/validade e 
procedência. Caixa com 100 
un 

EMBRAM
AC 

CX 2.500,00 3,63 9.075,00 

7 1 Agulha descartável, 25 x 8, 
com parede fina e bisel bem 
afiado, trifacetada, 
estiliconizada, estéril, 
embalagem individual,  rotulo 
com nr. de lote, data de 
fabricação/validade e 
procedência. Caixa com 100 
un 

EMBRAM
AC 

CX 2.500,00 3,65 9.125,00 

8 1 Agulha descartável, 40 x 12, 
com parede fina e bisel bem 
afiado, trifacetada, 
estiliconizada, estéril, 
embalagem individual,  rotulo 
com nr. de lote, data de 
fabricação/validade e 
procedência. Caixa com 100 
un 

EMBRAM
AC 

CX 1.000,00 3,85 3.850,00 

31 1 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 1.000,00 0,78 780,00 

38 1 Coletor de urina 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                

MED 
GOLDMA
N 

UN 200,00 2,66 532,00 

40 1 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, deve 
conter 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 

AMERICA EMB 10,00 17,29 172,90 
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saturado, óxido de etileno ou 
raios gama.   

41 1 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. 

MED 
SONDA 

UN 1.220,00 2,37 2.891,40 

45 1 Equipo macrogotas 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 e 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.  

MEDICOR UN 15.000,0
0 

0,75 11.250,00 

52 1 Especulo vaginal descartável , 
lubrificado, 
estéril, 
tamanho G, 
com 110 mm de eixo 
longitudinal dos elementos 
articulados, 
27 mm de largura máxima 
distal, 
24 mm em sua maior largura 
proximal, 
com valvas produzidas em 
poliestireno cristal, 
apresentando contornos lisos  
e regulares sem reentrâncias e 
protuberâncias, 
modelo do especulo "collins", 
com parafuso produzido em 
nylon de engenharia. 
Embalagem com no minimo 
100 unidades. 

ADLIN UN 800,00 1,31 1.048,00 

53 1 Espéculo vaginal descartável 
fabricado em poliestileno cristal 
tamanho M, permite 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 
95mm x Largura perpendicular 
distal 28mm e proximal 25mm 
x comprimento total 156mm 
Validade de 1 ano a contar da 
entrega. 

ADLIN UN 5.000,00 1,08 5.400,00 

54 1 Espéculo vaginal descartável 
fabricado em poliestileno cristal 
tamanho P, permite 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 
80mm x Largura perpendicular 
distal e proximal22mm x 
comprimento total 143mm  
Validade de 1 ano a contar da 
entrega. 

ADLIN UN 8.000,00 0,99 7.920,00 

56 1 Fio cirúrgico categute, 2-0 
estéril cromado de origem 
animal; absorvível, obtido do 
colágeno do intestino delgado 
de(bovinos/ovinos), c/sais de 
cromo, medindo 70cm, com 
diâmetro de 2-0, com agulha, 
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 MS. Caixa 
com 24 envelopes 

TECHNO
FIO 

CX 52,00 71,99 3.743,48 

67 1 Gelo artificial rígido Contendo 
gel a base de polímero; 
Reutilizável; 
Acondicionado em frasco de 
polietileno rígido; 
Bactericida, fungicida e 
inodoro; 
Frasco com 400 ml; 

GELOTEC
H 

UN 200,00 3,79 758,00 

saturado, óxido de etileno ou 
raios gama.   

41 1 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. 

MED 
SONDA 

UN 1.220,00 2,37 2.891,40 

45 1 Equipo macrogotas 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 e 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.  

MEDICOR UN 15.000,0
0 

0,75 11.250,00 

52 1 Especulo vaginal descartável , 
lubrificado, 
estéril, 
tamanho G, 
com 110 mm de eixo 
longitudinal dos elementos 
articulados, 
27 mm de largura máxima 
distal, 
24 mm em sua maior largura 
proximal, 
com valvas produzidas em 
poliestireno cristal, 
apresentando contornos lisos  
e regulares sem reentrâncias e 
protuberâncias, 
modelo do especulo "collins", 
com parafuso produzido em 
nylon de engenharia. 
Embalagem com no minimo 
100 unidades. 

ADLIN UN 800,00 1,31 1.048,00 

53 1 Espéculo vaginal descartável 
fabricado em poliestileno cristal 
tamanho M, permite 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 
95mm x Largura perpendicular 
distal 28mm e proximal 25mm 
x comprimento total 156mm 
Validade de 1 ano a contar da 
entrega. 

ADLIN UN 5.000,00 1,08 5.400,00 

54 1 Espéculo vaginal descartável 
fabricado em poliestileno cristal 
tamanho P, permite 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 
80mm x Largura perpendicular 
distal e proximal22mm x 
comprimento total 143mm  
Validade de 1 ano a contar da 
entrega. 

ADLIN UN 8.000,00 0,99 7.920,00 

56 1 Fio cirúrgico categute, 2-0 
estéril cromado de origem 
animal; absorvível, obtido do 
colágeno do intestino delgado 
de(bovinos/ovinos), c/sais de 
cromo, medindo 70cm, com 
diâmetro de 2-0, com agulha, 
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 MS. Caixa 
com 24 envelopes 

TECHNO
FIO 

CX 52,00 71,99 3.743,48 

67 1 Gelo artificial rígido Contendo 
gel a base de polímero; 
Reutilizável; 
Acondicionado em frasco de 
polietileno rígido; 
Bactericida, fungicida e 
inodoro; 
Frasco com 400 ml; 

GELOTEC
H 

UN 200,00 3,79 758,00 

acondicionadas em caixas com 
100 unidades. A cânula deverá 
ser composta de tubo em aço 
inoxidável tipo aço NBR 5601 
304, com dimensões 
específicas. O tubo será sem 
costura ou soldado e trefilado, 
apresentar bisel em uma das 
duas extremidades. Canhão – 
componente que permite 
acoplar a agulha à seringa, 
construída de material plástico, 
atóxico ou de liga de alumínio 
ou de outras ligas apropriadas 
para fixação da cânula ao 
canhão, o adesivo deve ser 
inerte e atóxico. O conjunto 
rígido cânula/canhão, constitui 
a agulha, o protetor deve ser 
constituído de material plástico, 
rígido, que protege a cânula e 
fundamentalmente seu bisel. 
As agulhas hipodérmicas, 
estéreis, de uso único, devem 
ser lubrificadas externamente 
com silicone de pureza 
farmacêutica, grau 
médico-hospitalar. 
Embalagem: caixa com 100 
unidades.  

6 1 Agulha descartável, 25 x 7, 
com parede fina e bisel bem 
afiado, trifacetada, 
estiliconizada, estéril, 
embalagem individual,  rotulo 
com nr. de lote, data de 
fabricação/validade e 
procedência. Caixa com 100 
un 

EMBRAM
AC 

CX 2.500,00 3,63 9.075,00 

7 1 Agulha descartável, 25 x 8, 
com parede fina e bisel bem 
afiado, trifacetada, 
estiliconizada, estéril, 
embalagem individual,  rotulo 
com nr. de lote, data de 
fabricação/validade e 
procedência. Caixa com 100 
un 

EMBRAM
AC 

CX 2.500,00 3,65 9.125,00 

8 1 Agulha descartável, 40 x 12, 
com parede fina e bisel bem 
afiado, trifacetada, 
estiliconizada, estéril, 
embalagem individual,  rotulo 
com nr. de lote, data de 
fabricação/validade e 
procedência. Caixa com 100 
un 

EMBRAM
AC 

CX 1.000,00 3,85 3.850,00 

31 1 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 1.000,00 0,78 780,00 

38 1 Coletor de urina 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                

MED 
GOLDMA
N 

UN 200,00 2,66 532,00 

40 1 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, deve 
conter 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 

AMERICA EMB 10,00 17,29 172,90 

Medidas: 17x9cm. 
69 1 Indicador biológico Para 

controle dos processos de 
esterilização a vapor saturado, 
com leitura em 48 horas 
Nas 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; 
Com validade de 2 anos; 
Produto com Certificado de 
Qualidade Assegurada. 

CRISTOF
OLI 

UN 200,00 78,79 15.758,00 

71 1 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. 

PROTEC UN 180,00 6,29 1.132,20 

92 1 Pinça anatômica 16 cm em aço 
inox, com serrilha, 
comprimento de 16 cm 

ABC UN 100,00 6,47 647,00 

95 1 Pinça kelly 16 cm em aço 
inox,com forma de curva, com 
comprimento de 16 cm 

ABC UN 30,00 14,59 437,70 

96 1 Pinça kelly, 16 cm em aço inox, 
com forma reta, com 
comprimento de 16 cm 

ABC UN 30,00 14,59 437,70 

97 1 Pinça Kelly, 18 cm em aço 
inox, com forma de curva, com 
comprimento de 18cm 

ABC UN 100,00 22,89 2.289,00 

103 1 PVPI degermante, uso em 
anti-sepsia,  sem uso de água, 
a base de polvidine,  
apresentação embalagem  
com capacidade 1000ml, ação 
bactericida 

VIC 
PHARMA 

UN 100,00 12,99 1.299,00 

146 1 Soro glicosado, 5%,, de 250 
ML Soro glicosado, 5%, em 
embalagem de 250ml, validade 
mínima de 24 meses a contar 
da data da entrega 

EUROFA
RMA 

UN 1.200,00 2,07 2.484,00 

150 1 Termômetro de máxima e 
mínima tipo capelaTermômetro 
de máxima e mínima com 
botão central automático 
(reset),uso  interno e externo. 
Dimensões: 240x68x22mm , 
peso 115g, material plástico 
escala menos  38° mais 50°, 
divisão precisão mais ou 
menos 1°C, encimento -Hg 
(mercurio) 

INCOTER
M 

UN 20,00 34,32 686,40 

 
TOTAL 

 
82.168,88 

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant, Preço Preço total 
10 1 Algodão hidrófilo em rolo 

macio,branco,  inodoro,  
embalado em pacote com 
500gr, constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação e 
validade superior no mínimo a 
2 anos da data de fabricação  

NATHALY
A 

RL 2.000,00 6,88 13.760,00 

36 1 Coletor de material perfuro 
cortante descartex, capacidade 
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 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, fabricação 
conforme nbr 13853 

CARTOO
N BOX 

UN 300,00 2,25 675,00 

75 1 Luva cirúrgica tamanho 7.0 
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 
contendo 1 par, selado a 
quente nos quatro lados, sendo 
que no lado superior deve 

SANRO PAR 3.700,00 0,81 2.997,00 
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possuir abas que permitam 
abertura asséptica do material, 
constanto os dados de 
identificação, procedência, 
data de fabricação, 
esterilização , prazo de 
validade, nr. lote e registro no 
MS.  

76 1 Luva cirúrgica tamanho 7.5 
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 
contendo 1 par, selado a 
quente nos quatro lados, sendo 
que no lado superior deve 
possuir abas que permitam 
abertura asséptica do material, 
constanto os dados de 
identificação, procedência, 
data de fabricação, 
esterilização , prazo de 
validade, nr. lote e registro no 
MS.  

SANRO PAR 3.500,00 0,81 2.835,00 

77 1 Luva cirúrgica tamanho 8.0 
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 
contendo 1 par, selado a 
quente nos quatro lados, sendo 
que no lado superior deve 
possuir abas que permitam 
abertura asséptica do material, 
constanto os dados de 
identificação, procedência, 
data de fabricação, 
esterilização , prazo de 
validade, nr. lote e registro no 
MS.  

SANRO PAR 3.500,00 0,81 2.835,00 

82 1 Malha tubular ortopédica 10cm 
x 15m Malha tubular 
ortopédica, tecido 100% 
algodão cru ou misto, com 
elasticidade no sentido 
transversal e compressão 
uniforme, medindo  
de 10cm x 15m, embalado em 
material que garanta a 
integridade do produto.  

MSO RL 200,00 4,51 902,00 

86 1 Máscara oxigênio  máscara de 
oxigênio infantil para alta 
concentração com reservatório 
tipo BAG, reitilizável, 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.  

PROTEC UN 30,00 18,59 557,70 

87 1 Máscara oxigênio com as 
seguintes especificações 
mínimas: Máscara de oxigênio 
adulto: 
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.   

PROTEC UN 95,00 18,59 1.766,05 

105 1 Saco de lixo hospitalar Saco 
para lixo hospitalar, em 
polietileno, na cor branco 
leitoso, capacidade 100 (cem) 
litros, medidas 75 (setenta e 
cinco) centímetros de largura 
por 105 (cento e cinco) 
centímetros de altura, 
suportando até 30 (trinta) 
quilos, pacotes com no mínimo 
100 (cem) unidades cada. O 
produto deve possuir selo do 
INMETRO conforme a NBR 
9191 (nove mil cento e noventa 
e um). Produto com garantia 
mínima de 90 (noventa) dias. 
Embalagem com 100 
unidades. 

RAVA EMB 200,00 40,00 8.000,00 

106 1 Saco de lixo hospitalar Saco 
para lixo hospitalar, em 
polietileno, na cor branco 
leitoso, capacidade minima de 
30 (trinta) litros, medidas 59 
(cinquenta e nove) centimetros 
de largura por 62 (sessenta e 
dois) centimetros de altura, 
suportando até 09 (nove) 
quilos, pacotes com no mínimo 
100 (cem) unidades cada. O 
produto deve possuir selo do 

RAVA EMB 50,00 12,73 636,50 

possuir abas que permitam 
abertura asséptica do material, 
constanto os dados de 
identificação, procedência, 
data de fabricação, 
esterilização , prazo de 
validade, nr. lote e registro no 
MS.  

76 1 Luva cirúrgica tamanho 7.5 
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 
contendo 1 par, selado a 
quente nos quatro lados, sendo 
que no lado superior deve 
possuir abas que permitam 
abertura asséptica do material, 
constanto os dados de 
identificação, procedência, 
data de fabricação, 
esterilização , prazo de 
validade, nr. lote e registro no 
MS.  

SANRO PAR 3.500,00 0,81 2.835,00 

77 1 Luva cirúrgica tamanho 8.0 
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 
contendo 1 par, selado a 
quente nos quatro lados, sendo 
que no lado superior deve 
possuir abas que permitam 
abertura asséptica do material, 
constanto os dados de 
identificação, procedência, 
data de fabricação, 
esterilização , prazo de 
validade, nr. lote e registro no 
MS.  

SANRO PAR 3.500,00 0,81 2.835,00 

82 1 Malha tubular ortopédica 10cm 
x 15m Malha tubular 
ortopédica, tecido 100% 
algodão cru ou misto, com 
elasticidade no sentido 
transversal e compressão 
uniforme, medindo  
de 10cm x 15m, embalado em 
material que garanta a 
integridade do produto.  

MSO RL 200,00 4,51 902,00 

86 1 Máscara oxigênio  máscara de 
oxigênio infantil para alta 
concentração com reservatório 
tipo BAG, reitilizável, 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.  

PROTEC UN 30,00 18,59 557,70 

87 1 Máscara oxigênio com as 
seguintes especificações 
mínimas: Máscara de oxigênio 
adulto: 
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.   

PROTEC UN 95,00 18,59 1.766,05 

105 1 Saco de lixo hospitalar Saco 
para lixo hospitalar, em 
polietileno, na cor branco 
leitoso, capacidade 100 (cem) 
litros, medidas 75 (setenta e 
cinco) centímetros de largura 
por 105 (cento e cinco) 
centímetros de altura, 
suportando até 30 (trinta) 
quilos, pacotes com no mínimo 
100 (cem) unidades cada. O 
produto deve possuir selo do 
INMETRO conforme a NBR 
9191 (nove mil cento e noventa 
e um). Produto com garantia 
mínima de 90 (noventa) dias. 
Embalagem com 100 
unidades. 

RAVA EMB 200,00 40,00 8.000,00 

106 1 Saco de lixo hospitalar Saco 
para lixo hospitalar, em 
polietileno, na cor branco 
leitoso, capacidade minima de 
30 (trinta) litros, medidas 59 
(cinquenta e nove) centimetros 
de largura por 62 (sessenta e 
dois) centimetros de altura, 
suportando até 09 (nove) 
quilos, pacotes com no mínimo 
100 (cem) unidades cada. O 
produto deve possuir selo do 

RAVA EMB 50,00 12,73 636,50 

Medidas: 17x9cm. 
69 1 Indicador biológico Para 

controle dos processos de 
esterilização a vapor saturado, 
com leitura em 48 horas 
Nas 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; 
Com validade de 2 anos; 
Produto com Certificado de 
Qualidade Assegurada. 

CRISTOF
OLI 

UN 200,00 78,79 15.758,00 

71 1 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. 

PROTEC UN 180,00 6,29 1.132,20 

92 1 Pinça anatômica 16 cm em aço 
inox, com serrilha, 
comprimento de 16 cm 

ABC UN 100,00 6,47 647,00 

95 1 Pinça kelly 16 cm em aço 
inox,com forma de curva, com 
comprimento de 16 cm 

ABC UN 30,00 14,59 437,70 

96 1 Pinça kelly, 16 cm em aço inox, 
com forma reta, com 
comprimento de 16 cm 

ABC UN 30,00 14,59 437,70 

97 1 Pinça Kelly, 18 cm em aço 
inox, com forma de curva, com 
comprimento de 18cm 

ABC UN 100,00 22,89 2.289,00 

103 1 PVPI degermante, uso em 
anti-sepsia,  sem uso de água, 
a base de polvidine,  
apresentação embalagem  
com capacidade 1000ml, ação 
bactericida 

VIC 
PHARMA 

UN 100,00 12,99 1.299,00 

146 1 Soro glicosado, 5%,, de 250 
ML Soro glicosado, 5%, em 
embalagem de 250ml, validade 
mínima de 24 meses a contar 
da data da entrega 

EUROFA
RMA 

UN 1.200,00 2,07 2.484,00 

150 1 Termômetro de máxima e 
mínima tipo capelaTermômetro 
de máxima e mínima com 
botão central automático 
(reset),uso  interno e externo. 
Dimensões: 240x68x22mm , 
peso 115g, material plástico 
escala menos  38° mais 50°, 
divisão precisão mais ou 
menos 1°C, encimento -Hg 
(mercurio) 

INCOTER
M 

UN 20,00 34,32 686,40 

 
TOTAL 

 
82.168,88 

DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant, Preço Preço total 
10 1 Algodão hidrófilo em rolo 

macio,branco,  inodoro,  
embalado em pacote com 
500gr, constando 
externamente marca comercial, 
procedência de fabricação e 
validade superior no mínimo a 
2 anos da data de fabricação  

NATHALY
A 

RL 2.000,00 6,88 13.760,00 

36 1 Coletor de material perfuro 
cortante descartex, capacidade 
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 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, fabricação 
conforme nbr 13853 

CARTOO
N BOX 

UN 300,00 2,25 675,00 

75 1 Luva cirúrgica tamanho 7.0 
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 
contendo 1 par, selado a 
quente nos quatro lados, sendo 
que no lado superior deve 

SANRO PAR 3.700,00 0,81 2.997,00 

INMETRO conforme a NBR 
9191 (nove mil cento e noventa 
e um). Produto com garantia 
mínima de 90 (noventa) dias. 
Embalagem com 100 
unidades.  

133 1 Sonda nasogástrica longa nº 
14 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. 

MARK 
MED 

UN 200,00 0,59 118,00 

134 1 Sonda nasogástrica longa nº 
16 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.  

MARK 
MED 

UN 200,00 0,66 132,00 

 
TOTAL 

 
35.214,25 

DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
29 1 Cateter intravenoso abocath, 

22g 0,9mm x 25mm,  de 
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 
numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível 
do calibre do cateter,e 
registro no Min.Saúde 

NIPRO UN 800,00 0,55 440,00 

37 1 Coletor de material perfuro 
cortante descartex, 
capacidade 20 litros, medindo 
aproximadamente 31,00x 
31,00 x 24,50 cm, 
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 
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 

POLAR 
FIX 

UN 2.000,00 3,05 6.100,00 

44 1 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 no mínimo 
500 curativos. 

STOPPER CX 260,00 10,00 2.600,00 

46 1 Equipo para soro 2 vias , 
estéril, formato Y com 
câmara gotejadora em 
macrogotas tubo em PVC, 
atóxico, adaptador para 
agulha ou cateter, tampa e 
pinça rolete, embalado 
individualmente em saco 
plástico, obedecendo todas 
as normas e portarias do 
Ministério do Saúde 

PHARMA
TEX 

UN 1.600,00 0,85 1.360,00 

51 1 Espéculo nº 04 espéculo 
vaginal com borboleta  nº 04  
em aço inox 

ERWIN 
GUTH 

UN 10,00 43,67 436,70 

84 1 Malha tubular ortopédica 
15cm x 15m Malha tubular 
ortopédica, tecido 100% 
algodão cru ou misto, com 
elasticidade no sentido 
transversal e compressão 
uniforme, medindo de 15 cm 
x 15m, embalado em material 
que garanta a integridade do 
produto. 

POLAR 
FIX 

RL 40,00 8,50 340,00 

120 1 Sonda foley, calibre 14, 
confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, esteril, 
com duas vias na 
extremidade distal e proximal 
(ponta devera ser 
arredondada com dois 
orifícios laterais em lados 

SOLIDOR UN 250,00 1,73 432,50 

opostos e na mesma altura), 
balão para volume com 
capacidade de 
aproximadamente 25 ml, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico,  cada 
sonda devera apresentar a 
marca comercial, lote, 
validade, nr. do calibre e 
capacidade do balão 
estampados em local de fácil 
visualização e de carater 
permanente, e registro no 
Ministério da Saúde 

121 1 Sonda foley, calibre 16, 
confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, esteril, 
com duas 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, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico,  cada 
sonda devera apresentar a 
marca comercial, lote, 
validade, nr. do calibre e 
capacidade do balão 
estampados em local de fácil 
visualização e de carater 
permanente, e registro no 
Ministério da Saúde 

SOLIDOR UN 1.500,00 2,00 3.000,00 

123 1 Sonda foley, calibre 20, 
confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, estéril, 
com duas 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, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico,  cada 
sonda devera apresentar a 
marca comercial, lote, 
validade, nr. do calibre e 
capacidade do balão 
estampados em local de fácil 
visualização e de caráter 
permanente, e registro no 
Ministério da Saúde 

SOLIDOR UN 400,00 1,80 720,00 

 
TOTAL 

 
15.429,20 

ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
3 1 Agulha descartável para 

raque anestésico 25g. x3/1/2 
diâmetro, ext. 0,41mm, 
comprimento 88mm.  

PROCAR
E 

UN 20,00 3,47 69,40 

9 1 Agulha múltipla para coleta 
de sangue a vácuo Nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Estéril; 
Siliconizada; 
Com canhão na cor verde; 
Medidas 25x0,8 mm; 
Embalada individualmente, 
com lacre de segurança; 
Caixa com 100 unidades; 
Validade de 1 ano a contar 
da data da entrega do 
produto. 

LAMEDID CX 10,00 22,76 227,60 

13 1 Atadura de algodão 
ortopédico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: fibras 100% 
algodão cru, não estéril, capa 
de cola vegetal 
hipoalergênica, 
cor natural, rolo de mantas 
uniformes, 
Medidas 8cm de largura e 
1,00m de comprimento, 
Embalagem com 12 rolos, 
constando externamente os 
dados de identificação, 
procedência,  
Validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no 
Ministério da Saúde. 

ORTOFE
N 

PCT 520,00 1,87 972,40 

14 1 Atadura de algodão 
ortopédico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: fibras 100% 
algodão cru, não estéril, capa 
de cola vegetal 
hipoalergênica, 
cor natural, rolo de mantas 
uniformes, 
Medidas 20cm de largura e 
1,00m de comprimento, 
Embalagem com 12 rolos, 
constando externamente os 
dados de identificação, 
procedência,  
Validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no 
Ministério da Saúde.  

ORTOFE
N 

PCT 530,00 4,89 2.591,70 

17 1 Atadura de gessada 10cm x 
3m Atadura de gessada 
rápida de 10 cm de largura x 
3m de comprimento. 
Composição; gase especial 
100% algodão, gesso tipo 
alfa-ortopédico, derivado de 

POPULAR CX 26,00 18,75 487,50 
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opostos e na mesma altura), 
balão para volume com 
capacidade de 
aproximadamente 25 ml, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico,  cada 
sonda devera apresentar a 
marca comercial, lote, 
validade, nr. do calibre e 
capacidade do balão 
estampados em local de fácil 
visualização e de carater 
permanente, e registro no 
Ministério da Saúde 

121 1 Sonda foley, calibre 16, 
confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, esteril, 
com duas 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, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico,  cada 
sonda devera apresentar a 
marca comercial, lote, 
validade, nr. do calibre e 
capacidade do balão 
estampados em local de fácil 
visualização e de carater 
permanente, e registro no 
Ministério da Saúde 

SOLIDOR UN 1.500,00 2,00 3.000,00 

123 1 Sonda foley, calibre 20, 
confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, estéril, 
com duas 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, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico,  cada 
sonda devera apresentar a 
marca comercial, lote, 
validade, nr. do calibre e 
capacidade do balão 
estampados em local de fácil 
visualização e de caráter 
permanente, e registro no 
Ministério da Saúde 

SOLIDOR UN 400,00 1,80 720,00 

 
TOTAL 

 
15.429,20 

ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
3 1 Agulha descartável para 

raque anestésico 25g. x3/1/2 
diâmetro, ext. 0,41mm, 
comprimento 88mm.  

PROCAR
E 

UN 20,00 3,47 69,40 

9 1 Agulha múltipla para coleta 
de sangue a vácuo Nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Estéril; 
Siliconizada; 
Com canhão na cor verde; 
Medidas 25x0,8 mm; 
Embalada individualmente, 
com lacre de segurança; 
Caixa com 100 unidades; 
Validade de 1 ano a contar 
da data da entrega do 
produto. 

LAMEDID CX 10,00 22,76 227,60 

13 1 Atadura de algodão 
ortopédico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: fibras 100% 
algodão cru, não estéril, capa 
de cola vegetal 
hipoalergênica, 
cor natural, rolo de mantas 
uniformes, 
Medidas 8cm de largura e 
1,00m de comprimento, 
Embalagem com 12 rolos, 
constando externamente os 
dados de identificação, 
procedência,  
Validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no 
Ministério da Saúde. 

ORTOFE
N 

PCT 520,00 1,87 972,40 

14 1 Atadura de algodão 
ortopédico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: fibras 100% 
algodão cru, não estéril, capa 
de cola vegetal 
hipoalergênica, 
cor natural, rolo de mantas 
uniformes, 
Medidas 20cm de largura e 
1,00m de comprimento, 
Embalagem com 12 rolos, 
constando externamente os 
dados de identificação, 
procedência,  
Validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no 
Ministério da Saúde.  

ORTOFE
N 

PCT 530,00 4,89 2.591,70 

17 1 Atadura de gessada 10cm x 
3m Atadura de gessada 
rápida de 10 cm de largura x 
3m de comprimento. 
Composição; gase especial 
100% algodão, gesso tipo 
alfa-ortopédico, derivado de 

POPULAR CX 26,00 18,75 487,50 

celulose e solvente anidros. 
Produto deve atender 
legislação metrologia em 
vigor e NBR 14056. 
Embalados individualmente 
em caixa com 20 rolos. 

18 1 Atadura de gessada 15cm x 
3m Atadura de gessada 
rápida de 15 cm de largura x 
3 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. 

POPULAR CX 26,00 27,99 727,74 

19 1 Atadura de gessada 20cm x 
4m Atadura de gessada 
rápida 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. 

POPULAR CX 26,00 49,55 1.288,30 

22 1 Bandeja lisa hospitalar Nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Retangular; 
Em aço inox; 
Medidas (CxLxA) 24x18x1,5.  

FAMI ITA UN 20,00 34,50 690,00 

24 1 Cabo para bisturi nº 04 em 
aço inoxidável,  número 04 

ABC UN 45,00 4,75 213,75 

30 1 Cateter intravenoso abocath, 
24g, 0,7mm x 19mm,  de 
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 
numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível 
do calibre do cateter,e 
registro no Min.Saúde 

SOLIDOR UN 800,00 0,79 632,00 

32 1 Colar cervical nas seguintes 
especificações mínimas: Para 
resgaste, 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. 

VNO PÇ 10,00 23,68 236,80 

33 1 Colar cervical para resgate 
neo-natal , confeccionado em 
polipropileno de alta 
densidade com espessura 
mínima 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 no mínimo 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, tamanho neo-natal.  

VNO PÇ 4,00 12,72 50,88 

celulose e solvente anidros. 
Produto deve atender 
legislação metrologia em 
vigor e NBR 14056. 
Embalados individualmente 
em caixa com 20 rolos. 

18 1 Atadura de gessada 15cm x 
3m Atadura de gessada 
rápida de 15 cm de largura x 
3 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. 

POPULAR CX 26,00 27,99 727,74 

19 1 Atadura de gessada 20cm x 
4m Atadura de gessada 
rápida 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. 

POPULAR CX 26,00 49,55 1.288,30 

22 1 Bandeja lisa hospitalar Nas 
seguintes especificações 
mínimas: 
Retangular; 
Em aço inox; 
Medidas (CxLxA) 24x18x1,5.  

FAMI ITA UN 20,00 34,50 690,00 

24 1 Cabo para bisturi nº 04 em 
aço inoxidável,  número 04 

ABC UN 45,00 4,75 213,75 

30 1 Cateter intravenoso abocath, 
24g, 0,7mm x 19mm,  de 
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 
numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível 
do calibre do cateter,e 
registro no Min.Saúde 

SOLIDOR UN 800,00 0,79 632,00 

32 1 Colar cervical nas seguintes 
especificações mínimas: Para 
resgaste, 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. 

VNO PÇ 10,00 23,68 236,80 

33 1 Colar cervical para resgate 
neo-natal , confeccionado em 
polipropileno de alta 
densidade com espessura 
mínima 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 no mínimo 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, tamanho neo-natal.  

VNO PÇ 4,00 12,72 50,88 

34 1 Colar cervical para resgate 
tamanho PP , confeccionado 
em polipropileno de alta 
densidade com espessura 
mínima 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 no mínimo 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, tamanho PP.   

VNO PÇ 7,00 12,74 89,18 

35 1 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 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.  

VNO PÇ 11,00 12,74 140,14 

42 1 Cuba com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox; 
Acabamento polido; 
Formato redondo; 
Diâmetro 14 cm; 
Altura 5 cm; 
Capacidade não inferior a 
500 ml. 

FAVA UN 30,00 25,34 760,20 

43 1 Cuba rim, totalmente 
confeccionada em aço 
inoxidável polido , medidas 
mínimas 26 cm de 
comprimento por 12 cm de 
largura, capacidade mínima 
de 700 ml. 

FAVA UN 52,00 34,28 1.782,56 

49 1 Espéculo nº 02 espéculo 
vaginal com borboleta  nº 02  
em aço inox 

ABC UN 60,00 29,99 1.799,40 

50 1 Espéculo nº 03 espéculo 
vaginal com borboleta  nº 03  
em aço inox 

ABC UN 10,00 22,09 220,90 

57 1 Fio cirúrgico categute, 3-0 Fio 
cirúrgico categute, estéril 
cromado de origem animal,  
absorvível, obtido do 
colágeno do intestino delgado 
de(bovinos/ovinos), c/sais de 
cromo, medindo 70cm, com 
diâmetro de 3-0, com agulha, 
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 MS. Caixa com 24 
envelopes 

TECHNO
FIO 

CX 52,00 62,03 3.225,56 

58 1 Fio cirúrgico categute, 4-0 
estéril simples de origem 
animal, absorvível, obtido do 
colágeno do intestino delgado 
de(bovinos/ovinos), c/sais de 
cromo, medindo 70cm, com 
diâmetro de 4-0, com agulha, 
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 MS. Caixa com 24 
envelopes 

TECHNO
FIO 

CX 52,00 62,79 3.265,08 

68 1 Gelo rígido artificial Contendo 
gel a base de polímero; 
Reutilizável; 
Acondicionado em frasco de 
polietileno rígido; 
Bactericida, fungicida e 
inodoro; 
Frasco com 750 ml; 

GELOTEC
H 

UN 104,00 5,65 587,60 
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34 1 Colar cervical para resgate 
tamanho PP , confeccionado 
em polipropileno de alta 
densidade com espessura 
mínima 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 no mínimo 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, tamanho PP.   

VNO PÇ 7,00 12,74 89,18 

35 1 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 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.  

VNO PÇ 11,00 12,74 140,14 

42 1 Cuba com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionada em aço inox; 
Acabamento polido; 
Formato redondo; 
Diâmetro 14 cm; 
Altura 5 cm; 
Capacidade não inferior a 
500 ml. 

FAVA UN 30,00 25,34 760,20 

43 1 Cuba rim, totalmente 
confeccionada em aço 
inoxidável polido , medidas 
mínimas 26 cm de 
comprimento por 12 cm de 
largura, capacidade mínima 
de 700 ml. 

FAVA UN 52,00 34,28 1.782,56 

49 1 Espéculo nº 02 espéculo 
vaginal com borboleta  nº 02  
em aço inox 

ABC UN 60,00 29,99 1.799,40 

50 1 Espéculo nº 03 espéculo 
vaginal com borboleta  nº 03  
em aço inox 

ABC UN 10,00 22,09 220,90 

57 1 Fio cirúrgico categute, 3-0 Fio 
cirúrgico categute, estéril 
cromado de origem animal,  
absorvível, obtido do 
colágeno do intestino delgado 
de(bovinos/ovinos), c/sais de 
cromo, medindo 70cm, com 
diâmetro de 3-0, com agulha, 
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 MS. Caixa com 24 
envelopes 

TECHNO
FIO 

CX 52,00 62,03 3.225,56 

58 1 Fio cirúrgico categute, 4-0 
estéril simples de origem 
animal, absorvível, obtido do 
colágeno do intestino delgado 
de(bovinos/ovinos), c/sais de 
cromo, medindo 70cm, com 
diâmetro de 4-0, com agulha, 
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 MS. Caixa com 24 
envelopes 

TECHNO
FIO 

CX 52,00 62,79 3.265,08 

68 1 Gelo rígido artificial Contendo 
gel a base de polímero; 
Reutilizável; 
Acondicionado em frasco de 
polietileno rígido; 
Bactericida, fungicida e 
inodoro; 
Frasco com 750 ml; 

GELOTEC
H 

UN 104,00 5,65 587,60 

Medidas: 21x14cm.  
81 1 Malha tubular ortopédica 

08cm x 12m Malha tubular 
ortopédica, 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 

POLARFI
X 

RL 50,00 4,95 247,50 

83 1 Malha tubular ortopédica 12 
cm x 15 m Malha tubular 
ortopédica, tecido 100% 
algodão cru ou misto, com 
elasticidade no sentido 
transversal e compressão 
uniforme, medindo de 12 cm 
x 12m, embalado em material 
que garanta a integridade do 
produto.  

POLARFI
X 

RL 50,00 4,95 247,50 

85 1 Malha tubular ortopédica 
20cm x 15m Malha tubular 
ortopédica, 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.  

POLARFI
X 

RL 20,00 7,80 156,00 

90 1 Papel termo sensível para 
ultra-sonografia compatível 
em vídeo impressora de 
equipamentos de 
ultra-sonografia, modelo 
UPP-110S, marca Sony; 
enrolado uniformemente; 
de baixa densidade, tipo 1; 
embalagem individual; 
deverá conter dados de 
identificação, procedência, 
lote e validade; 
preto e branco; 
dimensões: 110mm X 20 
metros; 
produto Original. 

SONY RL 10,00 79,05 790,50 

91 1 Pinça anatômica 16 cm em 
aço inox, dente de rato com 
comprimento de 16 cm 

ABC UN 100,00 6,90 690,00 

93 1 Pinça Backhaus em aço inox, 
p/ campo cirúrgico, 
comprimento de 10 cm 

ABC UN 3,00 14,50 43,50 

94 1 Pinça Farabedf lambotte em 
aço inox, com cremalheira, 
com comprimento de 26 cm 

ABC UN 3,00 393,01 1.179,03 

100 1 Pipeta Pasteur Fabricada em 
polietileno de baixa 
densidade; 
Não tóxico; 
Com capacidade de 3 ml; 
Pacote com 500 peças.  

LABOR 
IMORT 

UN 2,00 54,17 108,34 

101 1 Porta agulha mayo, 16 cm 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em aço 
inoxidável; 
Embalado individualmente, 
constando os dados de 
identificação e procedência; 
Fabricado de acordo com os 
Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT 
e Registro no Ministério da 
Saúde. 

ABC UN 30,00 14,90 447,00 

102 1 Protetor para leito hospitalar 
com as seguintes 
especificações mínimas 
Plástico impermeável; 
protegido contra penetração 
de microorganismos; 
com elástico em toda 
extensão; 
dimensões: 1,90x0,90x0,15 
metros; 
Composto de 100%  
policloreto de vinila (PVC) 
Cor: branco  

BIOFLOR
ENCE 

UN 100,00 26,19 2.619,00 

104 1 PVPI tópico, uso em 
anti-sepsia,  apresentação 
embalagem  com 
capacidade 1000ml, ação 
bactericida, 

VIC 
PHARMA 

UN 100,00 13,00 1.300,00 

113 1 Seringa descartável estéril , 
3ml  Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Seringa de plástico 
descartável, confeccionada 
em polipropileno, atóxico, 
apirogênico, íntegro e 
adequado. O produto 
acabado deve ser de plástico 
transparente que permita a 
visualização nítida do fluído 
aspirado. O produto deve 
apresentar rigidez e 
resistência mecânica 
condizentes com a sua 
utilização. Deverão estar livre 
de matéria estranha, ciscos 
ou sujeiras. 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 

DESCAR
PACK 

CX 330,00 22,99 7.586,70 

Medidas: 21x14cm.  
81 1 Malha tubular ortopédica 

08cm x 12m Malha tubular 
ortopédica, 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 

POLARFI
X 

RL 50,00 4,95 247,50 

83 1 Malha tubular ortopédica 12 
cm x 15 m Malha tubular 
ortopédica, tecido 100% 
algodão cru ou misto, com 
elasticidade no sentido 
transversal e compressão 
uniforme, medindo de 12 cm 
x 12m, embalado em material 
que garanta a integridade do 
produto.  

POLARFI
X 

RL 50,00 4,95 247,50 

85 1 Malha tubular ortopédica 
20cm x 15m Malha tubular 
ortopédica, 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.  

POLARFI
X 

RL 20,00 7,80 156,00 

90 1 Papel termo sensível para 
ultra-sonografia compatível 
em vídeo impressora de 
equipamentos de 
ultra-sonografia, modelo 
UPP-110S, marca Sony; 
enrolado uniformemente; 
de baixa densidade, tipo 1; 
embalagem individual; 
deverá conter dados de 
identificação, procedência, 
lote e validade; 
preto e branco; 
dimensões: 110mm X 20 
metros; 
produto Original. 

SONY RL 10,00 79,05 790,50 

91 1 Pinça anatômica 16 cm em 
aço inox, dente de rato com 
comprimento de 16 cm 

ABC UN 100,00 6,90 690,00 

93 1 Pinça Backhaus em aço inox, 
p/ campo cirúrgico, 
comprimento de 10 cm 

ABC UN 3,00 14,50 43,50 

94 1 Pinça Farabedf lambotte em 
aço inox, com cremalheira, 
com comprimento de 26 cm 

ABC UN 3,00 393,01 1.179,03 

100 1 Pipeta Pasteur Fabricada em 
polietileno de baixa 
densidade; 
Não tóxico; 
Com capacidade de 3 ml; 
Pacote com 500 peças.  

LABOR 
IMORT 

UN 2,00 54,17 108,34 

101 1 Porta agulha mayo, 16 cm 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em aço 
inoxidável; 
Embalado individualmente, 
constando os dados de 
identificação e procedência; 
Fabricado de acordo com os 
Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT 
e Registro no Ministério da 
Saúde. 

ABC UN 30,00 14,90 447,00 

102 1 Protetor para leito hospitalar 
com as seguintes 
especificações mínimas 
Plástico impermeável; 
protegido contra penetração 
de microorganismos; 
com elástico em toda 
extensão; 
dimensões: 1,90x0,90x0,15 
metros; 
Composto de 100%  
policloreto de vinila (PVC) 
Cor: branco  

BIOFLOR
ENCE 

UN 100,00 26,19 2.619,00 

104 1 PVPI tópico, uso em 
anti-sepsia,  apresentação 
embalagem  com 
capacidade 1000ml, ação 
bactericida, 

VIC 
PHARMA 

UN 100,00 13,00 1.300,00 

113 1 Seringa descartável estéril , 
3ml  Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Seringa de plástico 
descartável, confeccionada 
em polipropileno, atóxico, 
apirogênico, íntegro e 
adequado. O produto 
acabado deve ser de plástico 
transparente que permita a 
visualização nítida do fluído 
aspirado. O produto deve 
apresentar rigidez e 
resistência mecânica 
condizentes com a sua 
utilização. Deverão estar livre 
de matéria estranha, ciscos 
ou sujeiras. 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 

DESCAR
PACK 

CX 330,00 22,99 7.586,70 

adequado para servir de 
apoio aos dedos e dar 
estabilidade à seringa 
quando colocada em 
superfície plana. O êmbolo é 
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 
duas unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para 
assegurar aplicação em 
doses exatas. As seringas 
deverão ser embaladas 
individualmente em papel 
cirúrgico que esteja de 
acordo com o processo de 
esterilização utilizado. 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. Deverá 
garantir total impossibilidade 
de contato com material 
biológico e também a não 
reutilização da seringa. 
Podendo ser utilizada com 
qualquer marca de agulha 
existente no mercado. O 
dispositivo de segurança 
deverá atender aos requisitos 
da Norma regulamentadora 
nº 32, cada traço 
correspondente a 0,02 ml ou 
duas unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para 
assegurar aplicação em 
doses exatas. Dimensões: as 
seringas aqui especificadas 
deverão ser dimensionadas 
obedecendo aos padrões 
universalmente adotados, 
devendo o conjunto montado 
apresentar a extremidade 
distal do êmbolo salientada 
em relação ao corpo 
correspondente cerca de 1 
cm, cuja diferença destina-se 
a oferecer adequadas 
condições de manuseio. 
Embalagem: as seringas 
deverão ser embaladas 
individualmente em invólucro 
apropriado e que esteja de 
acordo com o processo de 
esterilização utilizado. 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. 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 n  
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adequado para servir de 
apoio aos dedos e dar 
estabilidade à seringa 
quando colocada em 
superfície plana. O êmbolo é 
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 
duas unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para 
assegurar aplicação em 
doses exatas. As seringas 
deverão ser embaladas 
individualmente em papel 
cirúrgico que esteja de 
acordo com o processo de 
esterilização utilizado. 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. Deverá 
garantir total impossibilidade 
de contato com material 
biológico e também a não 
reutilização da seringa. 
Podendo ser utilizada com 
qualquer marca de agulha 
existente no mercado. O 
dispositivo de segurança 
deverá atender aos requisitos 
da Norma regulamentadora 
nº 32, cada traço 
correspondente a 0,02 ml ou 
duas unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para 
assegurar aplicação em 
doses exatas. Dimensões: as 
seringas aqui especificadas 
deverão ser dimensionadas 
obedecendo aos padrões 
universalmente adotados, 
devendo o conjunto montado 
apresentar a extremidade 
distal do êmbolo salientada 
em relação ao corpo 
correspondente cerca de 1 
cm, cuja diferença destina-se 
a oferecer adequadas 
condições de manuseio. 
Embalagem: as seringas 
deverão ser embaladas 
individualmente em invólucro 
apropriado e que esteja de 
acordo com o processo de 
esterilização utilizado. 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. 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 n  

115 1 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 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 

DESCAR
PACK 

CX 100,00 140,00 14.000,00 

115 1 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 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 

DESCAR
PACK 

CX 100,00 140,00 14.000,00 

no mínimo 100 unidades.  
119 1 Sonda foley, calibre 12, 

confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, estéril, 
com duas 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, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico,  cada 
sonda devera apresentar a 
marca comercial, lote, 
validade, nr. do calibre e 
capacidade do balão 
estampados em local de fácil 
visualização e de caráter 
permanente, e registro no 
Ministério da Saúde 

SOLIDOR UN 50,00 2,00 100,00 

122 1 Sonda foley, calibre 18, 
confeccionada em borracha 
natural, siliconizada, esteril, 
com duas 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, 
embalado individualmente em 
papel grau cirúrgico,  cada 
sonda devera apresentar a 
marca comercial, lote, 
validade, nr. do calibre e 
capacidade do balão 
estampados em local de fácil 
visualização e de carater 
permanente, e registro no 
Ministério da Saúde 

SOLIDOR UN 1.500,00 1,48 2.220,00 

124 1 Sonda gástrica, nº 10 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
descartável, estéril, com 
dispositivo para introdução 
em orgãos corporais para 
drenagem de fluídos 
(secreção e excreção) ou de 
administração de soluções 
diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama.  

BIOSANI UN 100,00 0,57 57,00 

125 1 Sonda gástrica, nº 12 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
descartável, estéril, com 
dispositivo para introdução 
em orgãos corporais para 
drenagem de fluídos 
(secreção e excreção) ou de 
administração de soluções 
diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama.   

BIOSANI UN 100,00 0,58 58,00 

126 1 Sonda gástrica, nº 14 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Descartável, estéril, com 
dispositivo para introdução 
em orgãos corporais para 
drenagem de fluídos 
(secreção e excreção) ou de 
administração de soluções 
diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama.   

BIOSANI UN 50,00 0,69 34,50 

127 1 Sonda gástrica, nº 16 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
descartável, estéril, com 
dispositivo para introdução 
em orgãos corporais para 
drenagem de fluídos 
(secreção e excreção) ou de 
administração de soluções 
diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama.    

BIOSANI UN 50,00 0,72 36,00 

128 1 Sonda gástrica, nº 18 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
descartável, estéril, com 
dispositivo para introdução 
em orgãos corporais para 
drenagem de fluídos 

BIOSANI UN 50,00 0,76 38,00 

(secreção e excreção) ou de 
administração de soluções 
diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama. 

129 1 Sonda gástrica, nº 20 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
com dispositivo para 
introdução em orgãos 
corporais para drenagem de 
fluídos (secreção e excreção) 
ou de administração de 
soluções diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama. 

BIOSANI UN 50,00 0,89 44,50 

130 1 Sonda gástrica, nº 8 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
descartável, estéril, com 
dispositivo para introdução 
em orgãos corporais para 
drenagem de fluídos 
(secreção e excreção) ou de 
administração de soluções 
diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama.   

BIOSANI UN 50,00 0,59 29,50 

131 1 Sonda nasogástrica longa nº 
10 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.  

BIOSANI UN 200,00 0,55 110,00 

132 1 Sonda nasogástrica longa nº 
12 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.  

BIOSANI UN 200,00 0,57 114,00 

135 1 Sonda nasogástrica longa nº 
8 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.  

BIOSANI UN 200,00 0,50 100,00 

136 1 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. 

BIOSANI UN 1.500,00 0,35 525,00 

137 1 Sonda uretral, número 10 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
estéril, tubo em pvc, atóxico, 
flexível, transparente, 
superfície lisa com uma das 
portas arredondadas, fechda 
no lado proximal do tubo com 
1 orifício, conector adaptável 
a seringas no lado distal do 
tubo, com tampa, 
esterilização a óxido de 
etileno, diâmetro externo 
aproximado 1,33cm (aceita 

BIOSANI UN 1.000,00 0,38 380,00 
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variação de +/- 5%), 
comprimento 
aproximadamado de 39cm 
(aceita variação de +/- 5%), 
embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou filme 
termoplástico que permita 
abertura asséptica. 

138 1 Sonda uretral, número 12 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
estéril, tubo em pvc, atóxico, 
flexível, transparente, 
superfície lisa com uma das 
portas arredondadas, fechda 
no lado proximal do tubo com 
1 orifício, conector adaptável 
a seringas no lado distal do 
tubo, com tampa, 
esterilização a óxido de 
etileno, diâmetro externo 
aproximado 1,33cm (aceita 
variação de +/- 5%), 
comprimento 
aproximadamado de 39cm 
(aceita variação de +/- 5%), 
embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou filme 
termoplástico que permita 
abertura asséptica. 

BIOSANI UN 1.000,00 0,41 410,00 

139 1 Sonda uretral, número 16 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
estéril, tubo em pvc, atóxico, 
flexível, transparente, 
superfície lisa com uma das 
portas arredondadas, fechda 
no lado proximal do tubo com 
1 orifício, conector adaptável 
a seringas no lado distal do 
tubo, com tampa, 
esterilização a óxido de 
etileno, diâmetro externo 
aproximado 1,33cm (aceita 
variação de +/- 5%), 
comprimento 
aproximadamado de 39cm 
(aceita variação de +/- 5%), 
embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou filme 
termoplástico que permita 
abertura asséptica. 

BIOSANI UN 500,00 0,51 255,00 

140 1 Sonda uretral, número 8 com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
estéril, tubo em pvc, atóxico, 
flexível, transparente, 
superfície lisa com uma das 
portas arredondadas, fechda 
no lado proximal do tubo com 
1 orifício, conector  
adaptável a seringas no lado 
distal do tubo, com tampa, 
esterilização a óxido de 
etileno, diâmetro externo 
aproximado 1,33cm (aceita 
variação de +/- 5%), 
comprimento aproximado de 
39cm (aceita variação de +/- 
5%), embalada 
individualmente em papel 
grau cirúrgico ou filme 
termoplástico que permita 
abertura asséptica. 

BIOSANI UN 2.000,00 0,36 720,00 

142 1 Soro fisiológico 0.9%, 10 ml 
Soro fisiológico 0.9%, cloreto 
de sódio em ampola de 10 
ml, validade mínima de 24 
meses a contar da data da 
entrega 

FARMAC
E 

UN 12.000,0
0 

0,13 1.560,00 

151 1 Tesoura cirúrgica Mayo,  16 
cm com formato reta, em aço 
inox, com comprimento de 
17cm, ponta redonda.  

ABC UN 40,00 14,65 586,00 

152 1 Tesoura cirúrgica Mayo,  17 
cm reta com formato reta, em 
aço inox, com comprimento 
de 17cm 

ABC UN 110,00 18,55 2.040,50 

154 1 Tesoura cirúrgica 
Metzenbaum, 15 cm com 
formato curva, em aço inox, 
com comprimento de 15 cm 

ABC UN 40,00 16,25 650,00 

155 1 Tesoura Íris reta Em aço 
inoxidável; 
Medindo 11,5 cm; 
Fabricado de acordo com as 
normas da ABNT; 
Com Registro no Ministério 
da Saúde. 

ABC UN 30,00 8,85 265,50 

157 1 Tesoura Spencer para 
retirada de pontos Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Ligas metálicas; 
Tamanho 12 cm; 
Deverão ser bem reguladas e 
afiadas; 
Embalados individualmente, 
contando dados de 
identificação do produto, 
procedência e 
rastreabilidade; 
Fabricado de acordo com as 
Normas da ABNT.  

ABC UN 52,00 16,60 863,20 

159 1 Tubo de ensaio para coleta 
de larvas Confeccionado em 
vidro; 
Transparente; 
Medida de 75 mm de 
diâmetro; 
Tampa de pressão.  

LABOR 
IMPORT 

UN 500,00 0,62 310,00 

 
TOTAL 

 
60.980,46 

(secreção e excreção) ou de 
administração de soluções 
diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama. 

129 1 Sonda gástrica, nº 20 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
com dispositivo para 
introdução em orgãos 
corporais para drenagem de 
fluídos (secreção e excreção) 
ou de administração de 
soluções diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama. 

BIOSANI UN 50,00 0,89 44,50 

130 1 Sonda gástrica, nº 8 Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
descartável, estéril, com 
dispositivo para introdução 
em orgãos corporais para 
drenagem de fluídos 
(secreção e excreção) ou de 
administração de soluções 
diversas (hifratação, 
contraste e medicamentos) 
introdução de medicamentos. 
Composição por tubo PVC 
atoxica flexível com modelo 
de furação especifica e 
conector com tampa. 
Esterilizado por radiação 
gama.   

BIOSANI UN 50,00 0,59 29,50 

131 1 Sonda nasogástrica longa nº 
10 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.  

BIOSANI UN 200,00 0,55 110,00 

132 1 Sonda nasogástrica longa nº 
12 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.  

BIOSANI UN 200,00 0,57 114,00 

135 1 Sonda nasogástrica longa nº 
8 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.  

BIOSANI UN 200,00 0,50 100,00 

136 1 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. 

BIOSANI UN 1.500,00 0,35 525,00 

137 1 Sonda uretral, número 10 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
estéril, tubo em pvc, atóxico, 
flexível, transparente, 
superfície lisa com uma das 
portas arredondadas, fechda 
no lado proximal do tubo com 
1 orifício, conector adaptável 
a seringas no lado distal do 
tubo, com tampa, 
esterilização a óxido de 
etileno, diâmetro externo 
aproximado 1,33cm (aceita 

BIOSANI UN 1.000,00 0,38 380,00 

variação de +/- 5%), 
comprimento 
aproximadamado de 39cm 
(aceita variação de +/- 5%), 
embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou filme 
termoplástico que permita 
abertura asséptica. 

138 1 Sonda uretral, número 12 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
estéril, tubo em pvc, atóxico, 
flexível, transparente, 
superfície lisa com uma das 
portas arredondadas, fechda 
no lado proximal do tubo com 
1 orifício, conector adaptável 
a seringas no lado distal do 
tubo, com tampa, 
esterilização a óxido de 
etileno, diâmetro externo 
aproximado 1,33cm (aceita 
variação de +/- 5%), 
comprimento 
aproximadamado de 39cm 
(aceita variação de +/- 5%), 
embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou filme 
termoplástico que permita 
abertura asséptica. 

BIOSANI UN 1.000,00 0,41 410,00 

139 1 Sonda uretral, número 16 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
estéril, tubo em pvc, atóxico, 
flexível, transparente, 
superfície lisa com uma das 
portas arredondadas, fechda 
no lado proximal do tubo com 
1 orifício, conector adaptável 
a seringas no lado distal do 
tubo, com tampa, 
esterilização a óxido de 
etileno, diâmetro externo 
aproximado 1,33cm (aceita 
variação de +/- 5%), 
comprimento 
aproximadamado de 39cm 
(aceita variação de +/- 5%), 
embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico ou filme 
termoplástico que permita 
abertura asséptica. 

BIOSANI UN 500,00 0,51 255,00 

140 1 Sonda uretral, número 8 com 
as seguintes especificações 
mínimas: 
estéril, tubo em pvc, atóxico, 
flexível, transparente, 
superfície lisa com uma das 
portas arredondadas, fechda 
no lado proximal do tubo com 
1 orifício, conector  
adaptável a seringas no lado 
distal do tubo, com tampa, 
esterilização a óxido de 
etileno, diâmetro externo 
aproximado 1,33cm (aceita 
variação de +/- 5%), 
comprimento aproximado de 
39cm (aceita variação de +/- 
5%), embalada 
individualmente em papel 
grau cirúrgico ou filme 
termoplástico que permita 
abertura asséptica. 

BIOSANI UN 2.000,00 0,36 720,00 

142 1 Soro fisiológico 0.9%, 10 ml 
Soro fisiológico 0.9%, cloreto 
de sódio em ampola de 10 
ml, validade mínima de 24 
meses a contar da data da 
entrega 

FARMAC
E 

UN 12.000,0
0 

0,13 1.560,00 

151 1 Tesoura cirúrgica Mayo,  16 
cm com formato reta, em aço 
inox, com comprimento de 
17cm, ponta redonda.  

ABC UN 40,00 14,65 586,00 

152 1 Tesoura cirúrgica Mayo,  17 
cm reta com formato reta, em 
aço inox, com comprimento 
de 17cm 

ABC UN 110,00 18,55 2.040,50 

154 1 Tesoura cirúrgica 
Metzenbaum, 15 cm com 
formato curva, em aço inox, 
com comprimento de 15 cm 

ABC UN 40,00 16,25 650,00 

155 1 Tesoura Íris reta Em aço 
inoxidável; 
Medindo 11,5 cm; 
Fabricado de acordo com as 
normas da ABNT; 
Com Registro no Ministério 
da Saúde. 

ABC UN 30,00 8,85 265,50 

157 1 Tesoura Spencer para 
retirada de pontos Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Ligas metálicas; 
Tamanho 12 cm; 
Deverão ser bem reguladas e 
afiadas; 
Embalados individualmente, 
contando dados de 
identificação do produto, 
procedência e 
rastreabilidade; 
Fabricado de acordo com as 
Normas da ABNT.  

ABC UN 52,00 16,60 863,20 

159 1 Tubo de ensaio para coleta 
de larvas Confeccionado em 
vidro; 
Transparente; 
Medida de 75 mm de 
diâmetro; 
Tampa de pressão.  

LABOR 
IMPORT 

UN 500,00 0,62 310,00 

 
TOTAL 

 
60.980,46 

MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 1 Abaixador de língua com as 

seguintes especificações 
mínimas: (espátula de 
madeira), descartável, 
formato convencional liso, 
superfície e bordas 
perfeitamente acabadas, 
espessura e largura uniforme 
em toda a sua extensão. 
Procedência nacional. 
Dispensado de Registro no 
MS. Medidas: 
Aproximadamente 14 cm de 
comprimento; 1,4 cm de 
largura; 0,5 mm de 
espessura, embalado em 
pacote com 100 peças. 
Apresentação: Pacote com 
100 unidades. 

ESTILO PCT 730,00 2,08 1.518,40 

4 1 Agulha descartável 13 x 4,5, 
com parede fina e bisel bem 
afiado, trifacetada, 
estiliconizada, estéril, 
embalagem individual,  
rotulo com nr. de lote, data de 
fabricação/validade e 
procedência. Caixa com 100 
un  

DESCAR
PACK 

CX 600,00 3,60 2.160,00 

114 1 Seringa descartável para 
insulina 01 ml Seringa 
plástica descartável, de 01 
ml, para insulina, graduada 
em 0,1ml, serigrafia 
resistente, com agulha, 12,7 
mm x 030, siliconizada, 
estéril; embalado 
individualmente em material 
que promova barreira 
microbiana de abertura e 
transferência asséptica, o 
produto devera estar em 
conformidade com a nbr 
09752 

MEDGOL
DMAN 

CX 5,00 25,25 126,25 

 
TOTAL 

 
3.804,65 

NUTROSUL BRASIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
143 1 Soro fisiológico 0.9%, 1000 

ML Soro fisiológico 0.9%, 
cloreto de sódio, em 
embalagem de 1000 ml, 
validade mínima de 24 meses 
a contar da data da entrega 

BAXTER UN 3.000,00 2,80 8.400,00 

144 1 Soro fisiológico com as 
seguintes especificações 
mínimas: Soro fisiológico 
cloreto de sódio 0,9% em 
embalagens de 500 mililitros, 
sistema fechado, validade 
mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega. Na 
embalagem do produto deve 
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. 

BAXTER FRAS 9.600,00 1,70 16.320,00 

145 1 Soro fisiológico com as 
seguintes especificações 
mínimas: Soro fisiológico 
cloreto de sódio 0,9% em 
embalagens de 250 mililitros, 
sistema fechado, validade 
mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega. Na 
embalagem do produto deve 
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. 

BAXTER UN 12.000,0
0 

1,58 18.960,00 

147 1 Soro glicosado, 5%,, de 500 
ML Soro glicosado, 5%, em 
embalagem de 500ml, 
validade mínima de 24 meses 
a contar da data da entrega 

BAXTER UN 1.000,00 1,90 1.900,00 

 
TOTAL 

 
45.580,00 

PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED E LAB LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
2 1 Água destilada 5 litros deverá 

vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, 
número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade, recomendações de 
armazenamento, número do 
registro no Ministério da 
Saúde. Validade mínima 12 
meses a contar da data de 
entrega . As embalagens 
devem ser acompanhadas 
das respectivas bulas.  

VIQUIMIC
A 

UN 770,00 5,15 3.965,50 

15 1 Atadura de algodão 
ortopédico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: fibras 100% 
algodão cru, não estéril, capa 
de cola vegetal 
hipoalergênica, 
cor natural, rolo de mantas 
uniformes, 
Medidas 15cm de largura e 

ORTOFE
N 

PCT 530,00 3,45 1.828,50 
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1,00m de comprimento, 
Embalagem com 12 rolos, 
constando externamente os 
dados de identificação, 
procedência,  
Validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no 
Ministério da Saúde.  

20 1 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. 

CLEAN EMB 630,00 8,88 5.594,40 

39 1 Compressa cirúrgica com as 
seguintes especificações 
mínimas: De gaze hidrófila; 
Confeccionada em tecido tipo 
tela 100% algodão; 
Com 8 camadas, 5 dobras; 
Medidas: 7,5 cm x 7,5 cm; 
Branca; 
Não estéril; 
Isenta de impurezas, amido, 
alvejante óptico, dextrina, 
corretivos colorantes; 
Possui dobras para dentro 
em toda a sua extensão para 
evitar o desprendimento de 
fios; 
Com 16 fios/cm; 
Embalagem com 500 
unidades. 

ALBUS UN 3.000,00 8,10 24.300,00 

60 1 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 
3-0cm, 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, 
sendo que a embalagem final 
deverá possuir 24 unidades.  

PROCAR
E 

CX 360,00 16,50 5.940,00 

61 1 Fio de sutura mononylon, nº 
4-0 monofilamento de 
poliamida, preto; não 
absorvível; medindo 45 cm 
de comprimento; agulha 
triângular 3/8 círculo, 
comprimento da agulha 
4-0cm, 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, 
sendo que a embalagem final 
deverá possuir 24 unidades.  

PROCAR
E 

CX 250,00 16,50 4.125,00 

62 1 Fio de sutura mononylon, nº 
5-0 monofilamento de 
poliamida, preto; não 
absorvível; medindo 45 cm 
de comprimento; agulha 
triângular 3/8 círculo, 
comprimento da agulha 
5-0cm, 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, 
sendo que a embalagem final 
deverá possuir 24 unidades.  

PROCAR
E 

CX 100,00 17,00 1.700,00 

63 1 Fita adesiva para autoclave, 
nas seguintes especificações 
mínimas: 
confeccionada com dorso de 
papel crepe a base de 
celulose 
recebendo em uma das faces 
massa adesiva a base de 
borracha natural, oxido de 

MASTER RL 100,00 2,35 235,00 

MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 1 Abaixador de língua com as 

seguintes especificações 
mínimas: (espátula de 
madeira), descartável, 
formato convencional liso, 
superfície e bordas 
perfeitamente acabadas, 
espessura e largura uniforme 
em toda a sua extensão. 
Procedência nacional. 
Dispensado de Registro no 
MS. Medidas: 
Aproximadamente 14 cm de 
comprimento; 1,4 cm de 
largura; 0,5 mm de 
espessura, embalado em 
pacote com 100 peças. 
Apresentação: Pacote com 
100 unidades. 

ESTILO PCT 730,00 2,08 1.518,40 

4 1 Agulha descartável 13 x 4,5, 
com parede fina e bisel bem 
afiado, trifacetada, 
estiliconizada, estéril, 
embalagem individual,  
rotulo com nr. de lote, data de 
fabricação/validade e 
procedência. Caixa com 100 
un  

DESCAR
PACK 

CX 600,00 3,60 2.160,00 

114 1 Seringa descartável para 
insulina 01 ml Seringa 
plástica descartável, de 01 
ml, para insulina, graduada 
em 0,1ml, serigrafia 
resistente, com agulha, 12,7 
mm x 030, siliconizada, 
estéril; embalado 
individualmente em material 
que promova barreira 
microbiana de abertura e 
transferência asséptica, o 
produto devera estar em 
conformidade com a nbr 
09752 

MEDGOL
DMAN 

CX 5,00 25,25 126,25 

 
TOTAL 

 
3.804,65 

NUTROSUL BRASIL IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
143 1 Soro fisiológico 0.9%, 1000 

ML Soro fisiológico 0.9%, 
cloreto de sódio, em 
embalagem de 1000 ml, 
validade mínima de 24 meses 
a contar da data da entrega 

BAXTER UN 3.000,00 2,80 8.400,00 

144 1 Soro fisiológico com as 
seguintes especificações 
mínimas: Soro fisiológico 
cloreto de sódio 0,9% em 
embalagens de 500 mililitros, 
sistema fechado, validade 
mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega. Na 
embalagem do produto deve 
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. 

BAXTER FRAS 9.600,00 1,70 16.320,00 

145 1 Soro fisiológico com as 
seguintes especificações 
mínimas: Soro fisiológico 
cloreto de sódio 0,9% em 
embalagens de 250 mililitros, 
sistema fechado, validade 
mínima de 12 meses a contar 
da data de entrega. Na 
embalagem do produto deve 
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. 

BAXTER UN 12.000,0
0 

1,58 18.960,00 

147 1 Soro glicosado, 5%,, de 500 
ML Soro glicosado, 5%, em 
embalagem de 500ml, 
validade mínima de 24 meses 
a contar da data da entrega 

BAXTER UN 1.000,00 1,90 1.900,00 

 
TOTAL 

 
45.580,00 

PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED E LAB LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
2 1 Água destilada 5 litros deverá 

vir em embalagem lacrada, 
na embalagem deve constar 
marca comercial do produto, 
número do lote, procedência, 
data de fabricação, prazo de 
validade, recomendações de 
armazenamento, número do 
registro no Ministério da 
Saúde. Validade mínima 12 
meses a contar da data de 
entrega . As embalagens 
devem ser acompanhadas 
das respectivas bulas.  

VIQUIMIC
A 

UN 770,00 5,15 3.965,50 

15 1 Atadura de algodão 
ortopédico com as seguintes 
especificações mínimas: 
Composição: fibras 100% 
algodão cru, não estéril, capa 
de cola vegetal 
hipoalergênica, 
cor natural, rolo de mantas 
uniformes, 
Medidas 15cm de largura e 

ORTOFE
N 

PCT 530,00 3,45 1.828,50 

1,00m de comprimento, 
Embalagem com 12 rolos, 
constando externamente os 
dados de identificação, 
procedência,  
Validade, dimensões, marca 
comercial e Registro no 
Ministério da Saúde.  

20 1 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. 

CLEAN EMB 630,00 8,88 5.594,40 

39 1 Compressa cirúrgica com as 
seguintes especificações 
mínimas: De gaze hidrófila; 
Confeccionada em tecido tipo 
tela 100% algodão; 
Com 8 camadas, 5 dobras; 
Medidas: 7,5 cm x 7,5 cm; 
Branca; 
Não estéril; 
Isenta de impurezas, amido, 
alvejante óptico, dextrina, 
corretivos colorantes; 
Possui dobras para dentro 
em toda a sua extensão para 
evitar o desprendimento de 
fios; 
Com 16 fios/cm; 
Embalagem com 500 
unidades. 

ALBUS UN 3.000,00 8,10 24.300,00 

60 1 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 
3-0cm, 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, 
sendo que a embalagem final 
deverá possuir 24 unidades.  

PROCAR
E 

CX 360,00 16,50 5.940,00 

61 1 Fio de sutura mononylon, nº 
4-0 monofilamento de 
poliamida, preto; não 
absorvível; medindo 45 cm 
de comprimento; agulha 
triângular 3/8 círculo, 
comprimento da agulha 
4-0cm, 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, 
sendo que a embalagem final 
deverá possuir 24 unidades.  

PROCAR
E 

CX 250,00 16,50 4.125,00 

62 1 Fio de sutura mononylon, nº 
5-0 monofilamento de 
poliamida, preto; não 
absorvível; medindo 45 cm 
de comprimento; agulha 
triângular 3/8 círculo, 
comprimento da agulha 
5-0cm, 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, 
sendo que a embalagem final 
deverá possuir 24 unidades.  

PROCAR
E 

CX 100,00 17,00 1.700,00 

63 1 Fita adesiva para autoclave, 
nas seguintes especificações 
mínimas: 
confeccionada com dorso de 
papel crepe a base de 
celulose 
recebendo em uma das faces 
massa adesiva a base de 
borracha natural, oxido de 

MASTER RL 100,00 2,35 235,00 

zinco 
na outra face uma fina 
camada impermeabilizante 
acrilica 
medida de 19mm  
acondicionado em rolo com 
30 metros 
rotulo com número de lote, 
data de fabricação/validade e 
procedência.  

64 1 Fita crepe cirurgica com as 
seguintes especificações 
mínimas: Branca; 
Massa adesiva antialérgica a 
base de éter sintético; 
Medidas 16mm x 50m; 
Embalado em material que 
garanta a integridade do 
produto e de acordo com a 
legislação atual vigente. 

CIEX UN 250,00 1,45 362,50 

65 1 Fita microporosa com as 
seguintes especifições 
mínimas: Branca; 
Hipoalérgica; 
Medidas aproximadas 5cm x 
10metros; 
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; 
Validade de 24 meses a partir 
da data de fabricação; 
Lote de fabricação na 
embalagem 

CIEX UN 1.000,00 3,00 3.000,00 

66 1 Gaze hidrófila, tipo queijo em 
rolo  girassol, 8 camadas, 3 
dobras, 100% algodão,não 
esteril, alta absorção,  91 cm 
x 91 metros, 11 fios/cm. 

CLEAN UN 1.000,00 14,90 14.900,00 

73 1 Lençol de papel hospitalar, 
descartável, nas 
especificações mínimas: 
100% fibras alongadas de 
celulose virgem, isentos de 
produtos químicos 
agressivos, textura tipo 
crepe, dimensões 70cm de 
largura x 50m. de 
comprimento, acabamento 
gofrado,  picote a cada 80 
cm, na cor branca, 
embalados individualmente 
com 10 rolos em plástico 
termo-ajustado (registro 
anvisa). 

CLEAN FRD 100,00 65,99 6.599,00 

74 1 Lençol hospitalar tnt de uso 
único, para revestimento de 
camas, macas, cadeiras, na 
gramatura 30 g/m, dimensões 
2,20 x 0,80, 100% 
polipropilento (tnt - 
tecido-não-tecido), cor 
branca, com elástico na volta 
completa. (registro anvisa)  

ANADON
A 

UN 9.000,00 1,23 11.070,00 

80 1 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 C.A. atualizado.  

DESCAR
PACK 

CX 2.400,00 12,49 29.976,00 

88 1 Papel grau cirúrgico e filme 
bi-laminado Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Para esterilização em 
autoclave a vápor ou óxido 
de etileno; 
Face em papel grau cirúrgico 
(70g/m² +/- 5%) e outa em 
filme bi-laminado azul 
(54g/m² +/- 5%); 
Sendo uma camada em filme 
poliéster e outra em 
polipropileno; 
Permeável ao vapor e ao ar; 
Impermeável a 
microorganismo; 
Resistente ao calor; 
Livres de nutrientes 
microbianos e resíduos 
tóxicos; 
Possui em suas bordas de 
tripla selagem; 
Especificações técnicas e 
endicadores químicos de 
1cm² que mudam de cor após 
o processo de esterilização 
em forma de setas, indicando 
o sentido correto de abertura 
da embalagem; 
Devido a sua transparência, 
permite a visualização do 
material esterilizado; 
Apresentação em bobina com 
100metros de comprimento; 
Medindo 15cm x 100mts; 
Registro na Anvisa. 

ESTERIL
CARE 

UN 600,00 41,99 25.194,00 
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89 1 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 a 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 medindo 30 cm x 100 
metros. 
Produto com Registro na 
Anvisa. 

ESTERIL
CARE 

UN 700,00 84,99 59.493,00 

108 1 Scalp n° 21 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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

LAMEDID CX 80,00 12,65 1.012,00 

109 1 Scalp n° 23 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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

LAMEDID CX 200,00 12,65 2.530,00 

110 1 Scalp n° 25 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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

LAMEDID CX 200,00 12,65 2.530,00 

111 1 Scalp n° 27 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 

LAMEDID CX 20,00 12,65 253,00 

89 1 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 a 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 medindo 30 cm x 100 
metros. 
Produto com Registro na 
Anvisa. 

ESTERIL
CARE 

UN 700,00 84,99 59.493,00 

108 1 Scalp n° 21 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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

LAMEDID CX 80,00 12,65 1.012,00 

109 1 Scalp n° 23 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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

LAMEDID CX 200,00 12,65 2.530,00 

110 1 Scalp n° 25 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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

LAMEDID CX 200,00 12,65 2.530,00 

111 1 Scalp n° 27 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 

LAMEDID CX 20,00 12,65 253,00 

zinco 
na outra face uma fina 
camada impermeabilizante 
acrilica 
medida de 19mm  
acondicionado em rolo com 
30 metros 
rotulo com número de lote, 
data de fabricação/validade e 
procedência.  

64 1 Fita crepe cirurgica com as 
seguintes especificações 
mínimas: Branca; 
Massa adesiva antialérgica a 
base de éter sintético; 
Medidas 16mm x 50m; 
Embalado em material que 
garanta a integridade do 
produto e de acordo com a 
legislação atual vigente. 

CIEX UN 250,00 1,45 362,50 

65 1 Fita microporosa com as 
seguintes especifições 
mínimas: Branca; 
Hipoalérgica; 
Medidas aproximadas 5cm x 
10metros; 
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; 
Validade de 24 meses a partir 
da data de fabricação; 
Lote de fabricação na 
embalagem 

CIEX UN 1.000,00 3,00 3.000,00 

66 1 Gaze hidrófila, tipo queijo em 
rolo  girassol, 8 camadas, 3 
dobras, 100% algodão,não 
esteril, alta absorção,  91 cm 
x 91 metros, 11 fios/cm. 

CLEAN UN 1.000,00 14,90 14.900,00 

73 1 Lençol de papel hospitalar, 
descartável, nas 
especificações mínimas: 
100% fibras alongadas de 
celulose virgem, isentos de 
produtos químicos 
agressivos, textura tipo 
crepe, dimensões 70cm de 
largura x 50m. de 
comprimento, acabamento 
gofrado,  picote a cada 80 
cm, na cor branca, 
embalados individualmente 
com 10 rolos em plástico 
termo-ajustado (registro 
anvisa). 

CLEAN FRD 100,00 65,99 6.599,00 

74 1 Lençol hospitalar tnt de uso 
único, para revestimento de 
camas, macas, cadeiras, na 
gramatura 30 g/m, dimensões 
2,20 x 0,80, 100% 
polipropilento (tnt - 
tecido-não-tecido), cor 
branca, com elástico na volta 
completa. (registro anvisa)  

ANADON
A 

UN 9.000,00 1,23 11.070,00 

80 1 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 C.A. atualizado.  

DESCAR
PACK 

CX 2.400,00 12,49 29.976,00 

88 1 Papel grau cirúrgico e filme 
bi-laminado Com as 
seguintes especificações 
mínimas: 
Para esterilização em 
autoclave a vápor ou óxido 
de etileno; 
Face em papel grau cirúrgico 
(70g/m² +/- 5%) e outa em 
filme bi-laminado azul 
(54g/m² +/- 5%); 
Sendo uma camada em filme 
poliéster e outra em 
polipropileno; 
Permeável ao vapor e ao ar; 
Impermeável a 
microorganismo; 
Resistente ao calor; 
Livres de nutrientes 
microbianos e resíduos 
tóxicos; 
Possui em suas bordas de 
tripla selagem; 
Especificações técnicas e 
endicadores químicos de 
1cm² que mudam de cor após 
o processo de esterilização 
em forma de setas, indicando 
o sentido correto de abertura 
da embalagem; 
Devido a sua transparência, 
permite a visualização do 
material esterilizado; 
Apresentação em bobina com 
100metros de comprimento; 
Medindo 15cm x 100mts; 
Registro na Anvisa. 

ESTERIL
CARE 

UN 600,00 41,99 25.194,00 

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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

112 1 Scalp nº 19 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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

LAMEDID CX 20,00 14,45 289,00 

141 1 Soro fisiológico 0,9%, 100 ml 
Soro fisiológico 0.9%, cloreto 
de sódio, em embalagem de 
100 ml, validade mínima de 
24 meses a contar da data da 
entrega 

BASA UN 7.200,00 1,43 10.296,00 

TOTAL 215.192,90 
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unid. Quant. Preço Preço total 
25 1 Cateter intravenoso abocath, 

14g, 2,1mm x 50 mm,  de 
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 numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do 
calibre do cateter,e registro no 
Ministério da Saúde 

SOLIDOR UN 100,00 0,62 62,00 

26 1 Cateter intravenoso abocath, 
16g, 1,7mm x 50 mm, de 
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 numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do 
calibre do cateter, e registro no 
Min. Saúde 

SOLIDOR UN 100,00 0,60 60,00 

27 1 Cateter intravenoso abocath, 
18g, 1,3mm x 50mm,  de 
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 numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do 
calibre do cateter,e registro no 
Min.Saúde 

SOLIDOR UN 200,00 0,60 120,00 

28 1 Cateter intravenoso abocath, 
20g, 1,1mm x 32mm,  de 
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 

SOLIDOR UN 800,00 0,61 488,00 
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vigente numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do 
calibre do cateter,e registro no 
Min.Saúde 

47 1 Equipo para soro simples, 
estéril, com câmara gotejadora 
em micro gotas tubo em PVC, 
atóxico, adaptador para agulha 
ou cateter, tampa e pinça rolete, 
embalado individualmente em 
saco plástico, obedecendo todas 
as normas e portarias do 
Ministério da Saúde.  

BIOSANI UN 1.000,00 0,71 710,00 

107 1 Saco para lixo hospitalar 
vermelho identificado 
capacidade 50 litros Saco 
plastico para lixo hospitalar, em 
polietileno, saco na cor 
vermelha, capacidade minima de 
50 (cinquenta) litros, saco 
identificado como lixo infectante, 
a impressão no saco de lixo não 
deve possuir falhas ou borrões, 
embalagem com no mínimo 100 
(cem) unidades cada. O produto 
deve possuir selo do INMETRO 
conforme a NBR 9191 (nove mil 
cento e noventa e um). Produto 
com garantia mínima de 90 
(noventa) dias. Embalagem com 
100 unidades.  

RAVA EMB 10,00 22,90 229,00 

118 1 Solução oleosa composta por 
óleo vegetal (girassol) 
polinsaturado,ácido linoleico, 
lecitina de soja, triglicerides dos 
ácido, cáprico, caprílico,  forma 
farmacêutica ilico, láurico e 
caproico, vitamina A  e E, 
dióxido de silício, antioxidante, 
forma farmacêutica em gel,  
forma de apresentação em 
bisnaga com 200gr, com nr. de 
lote, data de fabricação/validade 
e procedência 

NUTRIEX UN 2.000,00 3,57 7.140,00 

TOTAL 8.809,00 
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unid. Quant. Preço Preço total 
48 1 Esparadrapo impermeável, 

largura 10 (dez) centímetros, 
rolo com no mínimo 4,5 (quatro 
vírgula cinco) metros, composto 
em tecido 100 (cem) por cento 
algodão, com resina acrílica 
impermeabilizante, isento de 
substancias alérgicas de germes 
patogênicos, impermeabilidade 
dorsal adequada a sua 
finalidade, flexibilidade suficiente 
para adaptar-se as dobras da 
pele sem que ocorra excessiva 
pressão ou fácil desprendimento, 
massa uniformemente  
distribuida, fácil remoção sem 
deixar resíduos ou manchas na 
superfície por transferência de 
massa adesiva, bordas 
devidamente moldadas a fim de 
evitar soltura dos fios, 
apresentado enrolado em 
carretel plástico. Produto com 
validade mínima de 12 (doze) 
meses a contar da data de 
entrega.  

MISSNER UN 2.500,00 4,76 11.900,00 

59 1 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 2-0cm, 
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, sendo que a 
embalagem final deverá possuir 
24 unidades.  

PROCARE CX 10,00 20,00 200,00 

117 1 Seringa descartável, estéril 5 ml 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Seringa de plástico descartável, 
confeccionada em polipropileno 
ou outro plástico, atóxico, 
apirogênica, íntegro e adequado. 
O produto acabado deve ser de 
plástico transparente que 
permita a visualização nítida do 
fluído aspirado. O produto deve 
apresentar rigidez e resistência 
mecânica condizentes com a 
sua utilização. Deverão estar 
livre de matéria estranha, ciscos 
ou sujeiras. 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 

PHARMATEX CX 800,00 25,41 20.328,00 

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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

112 1 Scalp nº 19 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 
MS. Embalagem com 100 
unidades.  

LAMEDID CX 20,00 14,45 289,00 

141 1 Soro fisiológico 0,9%, 100 ml 
Soro fisiológico 0.9%, cloreto 
de sódio, em embalagem de 
100 ml, validade mínima de 
24 meses a contar da data da 
entrega 

BASA UN 7.200,00 1,43 10.296,00 

TOTAL 215.192,90 
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unid. Quant. Preço Preço total 
25 1 Cateter intravenoso abocath, 

14g, 2,1mm x 50 mm,  de 
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 numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do 
calibre do cateter,e registro no 
Ministério da Saúde 

SOLIDOR UN 100,00 0,62 62,00 

26 1 Cateter intravenoso abocath, 
16g, 1,7mm x 50 mm, de 
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 numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do 
calibre do cateter, e registro no 
Min. Saúde 

SOLIDOR UN 100,00 0,60 60,00 

27 1 Cateter intravenoso abocath, 
18g, 1,3mm x 50mm,  de 
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 numero de lote, prazo de 
validade, identificação visível do 
calibre do cateter,e registro no 
Min.Saúde 

SOLIDOR UN 200,00 0,60 120,00 

28 1 Cateter intravenoso abocath, 
20g, 1,1mm x 32mm,  de 
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 

SOLIDOR UN 800,00 0,61 488,00 

colocada em superfície plana. O 
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 
duas unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para 
assegurar aplicação em doses 
exatas. As seringas deverão ser 
embaladas, individualmente em 
papel grau cirúrgico apropriado e 
que esteja de acordo com o 
processo de esterilização 
utilizado. 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. 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.  

TOTAL 32.428,00 
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
21 1 Bandeja em inox com as 

seguintes especificações 
mínimas: Confeccionada em 
inox; 
Dimensões aproximadas 30 x 
20 x 4 cm; 
Sem tampa. 

LUMINOX
/FAMI 

UN 40,00 38,99 1.559,60 

55 1 Fio cirúrgico categute,  5-0 
estéril simples de origem 
animal, absorvível, obtido do 
colágeno do intestino delgado 
de(bovinos/ovinos), c/sais de 
cromo, medindo 70cm, com 
diâmetro de 5-0, com agulha, 
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 MS. Caixa com 24 
envelopes 

TECHNO
FIO 

CX 52,00 64,67 3.362,84 

70 1 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.  

PROTEC UN 180,00 7,87 1.416,60 

72 1 Lamina para barbear nas 
seguintes especificações 
mínimas: Em aço inox; 
Corte nas duas laterais; 
Isenta de rebarba e oxidação; 
Descartável; 
Para aparelho tradicional. 
Dados de identificação, 
procedência e registro no 
Ministério da Saúde. 
Caixa com 5 unidades.  

MEDICOR CX 1.440,00 2,15 3.096,00 

116 1 Seringa descartável, estéril 
10 ml  Com as seguintes 

LABOR 
IMPORT 

CX 300,00 76,94 23.082,00 

colocada em superfície plana. O 
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 
duas unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para 
assegurar aplicação em doses 
exatas. As seringas deverão ser 
embaladas, individualmente em 
papel grau cirúrgico apropriado e 
que esteja de acordo com o 
processo de esterilização 
utilizado. 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. 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.  

TOTAL 32.428,00 
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
21 1 Bandeja em inox com as 

seguintes especificações 
mínimas: Confeccionada em 
inox; 
Dimensões aproximadas 30 x 
20 x 4 cm; 
Sem tampa. 

LUMINOX
/FAMI 

UN 40,00 38,99 1.559,60 

55 1 Fio cirúrgico categute,  5-0 
estéril simples de origem 
animal, absorvível, obtido do 
colágeno do intestino delgado 
de(bovinos/ovinos), c/sais de 
cromo, medindo 70cm, com 
diâmetro de 5-0, com agulha, 
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 MS. Caixa com 24 
envelopes 

TECHNO
FIO 

CX 52,00 64,67 3.362,84 

70 1 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.  

PROTEC UN 180,00 7,87 1.416,60 

72 1 Lamina para barbear nas 
seguintes especificações 
mínimas: Em aço inox; 
Corte nas duas laterais; 
Isenta de rebarba e oxidação; 
Descartável; 
Para aparelho tradicional. 
Dados de identificação, 
procedência e registro no 
Ministério da Saúde. 
Caixa com 5 unidades.  

MEDICOR CX 1.440,00 2,15 3.096,00 

116 1 Seringa descartável, estéril 
10 ml  Com as seguintes 

LABOR 
IMPORT 

CX 300,00 76,94 23.082,00 

especificações mínimas: 
Seringa de plástico 
descartável, confeccionada 
em polipropileno ou outro 
plástico, atóxico, apirogênica, 
íntegro e adequado. O 
produto acabado deve ser de 
plástico transparente que 
permita a visualização nítida 
do fluído aspirado. O produto 
deve apresentar rigidez e 
resistência mecânica 
condizentes com a sua 
utilização. Deverão estar livre 
de matéria estranha, ciscos 
ou sujeiras. 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. O êmbolo 
deve 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 
duas unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para 
assegurar aplicação em 
doses exatas. As seringas 
deverão ser embaladas, 
individualmente em em papel 
grau cirúrgico apropriado e 
que esteja de acordo com o 
processo de esterilização 
utilizado. 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. 
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.  

148 1 Tala metálica confeccionada 
em alumínio, revestida 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 PCT 50,00 4,99 249,50 

149 1 Termômetro clinico digital , 
100% a prova d'água, 

PREMIUM PÇ 100,00 4,94 494,00 
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especificações mínimas: 
Seringa de plástico 
descartável, confeccionada 
em polipropileno ou outro 
plástico, atóxico, apirogênica, 
íntegro e adequado. O 
produto acabado deve ser de 
plástico transparente que 
permita a visualização nítida 
do fluído aspirado. O produto 
deve apresentar rigidez e 
resistência mecânica 
condizentes com a sua 
utilização. Deverão estar livre 
de matéria estranha, ciscos 
ou sujeiras. 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. O êmbolo 
deve 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 
duas unidades, devendo ser 
gravada com nitidez para 
assegurar aplicação em 
doses exatas. As seringas 
deverão ser embaladas, 
individualmente em em papel 
grau cirúrgico apropriado e 
que esteja de acordo com o 
processo de esterilização 
utilizado. 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. 
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.  

148 1 Tala metálica confeccionada 
em alumínio, revestida 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 PCT 50,00 4,99 249,50 

149 1 Termômetro clinico digital , 
100% a prova d'água, 

PREMIUM PÇ 100,00 4,94 494,00 

resistente a todos os 
desinfectantes comuns, a 
prova de choque, precisão 
mínima de +/- 0,1 graus 
Celsius, visor em LCD no 
mínimo 3,1/2 números com 
efeito lupa, resultado da 
medição em no máximo 1 m, 
com aviso por sinal sonoro, 
memória para armazenar no 
mínimo a ultima medição, 
gama de medição mínima 32 
graus Celsius a 43,9 graus 
Celsius, desconexão 
automática, funcionamento a 
bateria, com bateria já inclusa 
no aparelho, dimensões 
aproximadas 2 cm x 1 cm x 
12 cm, aceitas variações de 
+/-5% 

153 1 Tesoura cirúrgica Mayo, 17 
cm, curva com formato curva, 
em aço inox, com 
comprimento de 17 cm. 

ABC UN 30,00 19,05 571,50 

156 1 Tesoura para retirada de 
ponto em aço inox, com 
comprimento de 14 cm. 

GOLGRA
N 

UN 50,00 26,30 1.315,00 

160 1 Tubo para coleta de sangue a 
vácuo em plástico P.E.T. ou 
polipropileno, transparente, 
incolor, estéril, apirogênico, 
resistente a centrifugação de 
no mínimo 3000 rotações por 
minuto por até 15  minutos, 
medindo 13 por 75 mm, com 
EDTA, conteúdo de EDTA 
7,2 mg, com 4 ml de 
capacidade, tubo não 
siliconizado, com tampa na 
cor roxa 

INJEX UN 600,00 0,35 210,00 

TOTAL 35.357,04 
 

V A L O R   T O T A L :   584.247,53
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 

Administração Pública.
Telêmaco Borba, 26 de novembro de 2013.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito 

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

D E C R E T O  Nº  2 0 4 9 8
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas, 
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, à servidora MARIA 

INÊS DOS SANTOS, matrícula nº 8027, servidora ocupante do cargo do quadro de 
provimento efetivo denominado AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, lotada na SEÇÃO DE 
EXPEDIÇÃO, PROTOCOLO E ARQUIVO, DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO, na Secretaria 
Municipal de Administração, no período de 02 de dezembro de 2013 a 01 de março de 
2014, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 a 151, da Lei Muni-
cipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 8485/2013.

Art. 2º As verbas de caráter transitório serão suprimidas pelo período da licença.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 25 de 

novembro de 2013.

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

D E C R E T O  Nº  2 0 4 9 9
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas, 
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, ao servidor LEAN-

DRO DOS SANTOS SALLES, matrícula nº 9187, servidor ocupante do cargo do quadro 
de provimento efetivo denominado MOTORISTA CARROS PESADOS, lotado no C R E A 
S, CRAS-CENT MUN. REFER. ASSISTÊNCIA SOCIAL, na Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, no período de 15 de janeiro de 2014 a 14 de abril de 2014, de acordo com o 
que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 149 a 151, da Lei Municipal 1883/12, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 12848/2013.

Art. 2º As verbas de caráter transitório serão suprimidas pelo período da licença.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 25 de 

novembro de 2013.

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

D E C R E T O  N.º  2 0 5 0 4
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas, 
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA, ao servidor RONALDO MENDES, matrícula 8702, ocu-

pante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotado na Seção de Atendimento Médico 
Odontológico, da Divisão de Saúde Pública, na Secretaria Municipal de Saúde, no período 
de 03 de dezembro de 2013 à 02 de dezembro de 2015, para tratar de assuntos particu-
lares, de acordo com o que dispõe o Artigo 146, da Lei Municipal n.º 1883/2012, conforme 
consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 16210/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 26 de 

novembro de 2013.

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

D E C R E T O  N.º  2 0 5 0 8
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com o Decreto 3931/2001, e
CONSIDERANDO, o contido no Parecer Jurídico e Processo Administrativo protocolado 

sob o N.º 18201/2013,
R E S O L V E
Art. 1º ADERIR a Ata de Registro de Preços do Ministério da Educação – FNDE – 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, oriunda do Processo Licitatório na 
modalidade de Pregão Eletrônico sob o número 019/2013.

Art. 2º A adesão de que trata o artigo anterior objetiva a aquisição de 02 (dois) apare-
lhos de ar condicionado Split 12000 BTU’s modelo Split Hight Wall, marca Eletrolux, com 
valor registrado de R$ 2.319,98 (dois mil trezentos e dezenove reais e noventa e oito 
centavos), do fornecedor ELECTROLUX DA AMAZÔNIA LTDA.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 27 de 

novembro de 2013.

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

D E C R E T O  Nº  2 0 5 1 1
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas, 
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, à servidora MARIA 

DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula nº 7851, servidora ocupante do cargo 
do quadro de provimento efetivo denominado AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, lotada na 
SEÇÃO DE TRIAGEM E BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 20 de janeiro de 
2014 a 19 de abril de 2014, de acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XIII, Artigo 
149 a 151, da Lei Municipal 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administra-
tivo N.º 17686/2013.

Art. 2º Ficam suprimidas pelo período da Licença o pagamento das verbas de caráter 
transitório.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 27 de 

novembro de 2013.
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André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

D E C R E T O  Nº  2 0 5 1 6
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º CONCEDER LICENÇA à servidora GISLENE APARECIDA PEREIRA, matrícula 

n.º 7318, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado PROFESSOR, 
lotada na ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES MARCOLA – JARDIM BANDEIRANTES, EN-
SINO FUNDAMENTAL, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 11 de novem-
bro de 2013 a 10 de dezembro de 2013, por motivo de doença em pessoa da família, de 
acordo com o que dispõe o Capítulo IV, Seção XII, Art. 143, da Lei Municipal n.º 1883/12, 
conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 19654/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 29 de 

novembro de 2013.

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º  2 7 8 0
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições,
R E S O L V E
Art. 1º NOMEAR os seguintes servidores para comporem o Comitê de Investimentos 

instituído pelo Decreto 20.520 de 02 de dezembro de 2013:
Nehemias Carneiro – Presidente do Comitê, com certificação CPA – 10;
Aderval Antônio Ribeiro Correa – Gerente Financeiro Fundo Previdenciário;
Fernando Gabriel de Oliveira – Vice Presidente do Conselho Administrativo do Fundo 

Previdenciário.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de 

dezembro de 2013.

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

D E C R E T O  N.º  2 0 5 6 4
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º NOMEAR, a servidora abaixo relacionada:
I - ANDRÉIA APARECIDA KNUTZ – para o cargo do quadro de provimento em comis-

são, símbolo CC-07, denominado CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, na 
Divisão de Administração e Programação, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 
02/12/2013. Permanecendo em consequência afastada do cargo de provimento efetivo 
denominado AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, da Seção de Atendimento Médico Odontológico, 
da Divisão de Saúde Pública, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de 

dezembro de 2013.

PORTARIA Nº 03/14
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO 

PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONSTITUIR, Comissão Permanente de Licitação para o ano de 2014, 

composta pelos seguintes membros: Francisco José Queiroz Tobich, Helena Pereira, Mau-
rício Diogenes de Castro, Rafael Henrique Vigilato Monteiro e Suellen da Costa  Gomes 
para, sob a presidência do primeiro, analisar e acompanhar os processos licitatórios da 
Câmara Municipal de Telêmaco Borba – Pr, com vigência até 31/12/2014.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARA-

NÁ, em 09 de janeiro de 2014.

Carlos Roberto Ramos
PRESIDENTE

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º  2 7 8 1
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições, 
R E S O L V E
Art. 1º Promover o enquadramento das servidoras, conforme a Lei 1882 de 05 de abril 

de 2012.

MATR NOME DO
SERVIDOR

CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR

6982 Maria Nizete Gon-
çalves Antunes

PROFESSOR 
CLASSE II

II “F” 21286/2013 11/12/2013

8198 Cássia Cristina 
Barbosa

PROFESSOR III “F” 21879/2013 20/12/2013

9219 Angélica Dias Ma-
chado de Oliveira

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO INFANTIL

III “B” 21354/2013 12/12/2013

8358 Edna Ferreira da 
Silva

PROFESSOR III “D” 21525/2013 16/12/2013

9269 Edna Ferreira da 
Silva

PROFESSOR III “B” 21525/2013 16/12/2013

8756 Vera Lúcia Sam-
paio Bueno

PROFESSOR EDU-
CAÇÃO INFANTIL

III “C” 21594/2013 17/12/2013

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 27 de 
dezembro de 2013.

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º  2 7 7 8
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições, 
R E S O L V E
Art. 1º Promover o enquadramento das servidoras, conforme a Lei 1882 de 05 de abril 

de 2012.

MATR NOME DO
SERVIDOR

CARGO NÍVEL CLASSE PROTOCOLO A PARTIR

6939 Ana Rita de Lima 
da Costa

PROFESSOR III “G” 20110/2013 25/11/2013

8389 Marlene de Fátima 
Broncowiski

PROFESSOR III “D” 20314/2013 27/11/2013

8426 Ana Maria de 
Castro Carmo

PROFESSOR II “C” 20864/2013 05/12/2013

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 
em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de 
dezembro de 2013.

Benedito Alves Junior Luiz Carlos Gibson
Secretário Municipal de Finanças Prefeito Municipal

D E C R E T O  Nº  2 0 5 8 9
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º, Inciso I, alínea “a” da Lei Municipal nº 1979 
de 17/01/2013, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 
nº 4.320, de 17/03/1964.

R E S O L V E
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SU-

PLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2013, do Município de Telêmaco Borba, no valor de 
R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais), para reforço das dotações orçamentá-
rias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE - EXERCICIO CORRENTE

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR

08.00 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

08.005 Divisão de Pavimentação e Máquinas

15.451.1502.1007 Aquisição de Veículos Pesados, Maquinas e Equipamen-
tos Rodoviários

2830 - 4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente 000 12.000,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 12.000,00

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 – 15%) EXERCICIO CORRENTE

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR

12.00 Secretaria Municipal de Saúde

12.001 Fundo Municipal de Saúde

10.301.1001.2104 Manutenção Divisão de Saúde Publica

5590 - 3190.94.00 Indenizações e restituições Trabalhistas 303 12.800,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO 12.800,00

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES 24.800,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o 
Excesso de Arrecadação da Fonte de recurso nº 000 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais) e cancelamento Parcial/Total da Fonte de Recurso n° 303 no valor de R$ 12.800,00 
(doze mil e oitocentos reais), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 303 – RECURSO SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 – 15%) EXERCICIO CORRENTE

DESCRIÇÃO RECURSO VALOR

12.00 Secretaria Municipal de Saúde

12.001 Fundo Municipal de Saúde

10.301.1001.2104 Manutenção Divisão de Saúde Publica

5560 - 3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 303 1.500,00

5570 - 3190.13.00 Obrigações Patronais 303 5.300,00

5580 - 3190.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 303 6.000,00

TOTAL DE CANCELAMENTOS 12.800,00

TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS 12.800,00

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2013; mediante auto-
rizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 – PPA 2010/2013 e 
Art. 45º da Lei Municipal nº. 1918/2012 – LDO 2013; ficam alteradas as metas financeiras 
dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de 

dezembro de 2013.



Telêmaco Borba, 10 de janeiro de 2014 - BOLETIM OFICIAL -  538                                                                                                 Página: 15

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º  2 7 7 2
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,
R E S O L V E
Art. 1º INDEFERIR a Concessão de Adicional por Conclusão de Curso em discordância ao disposto no Art. 124 da Lei nº 1.883 de 05 de abril de 2012 e ao Art.º 1º e 2º do Decreto nº 

19.836/2013 conforme consta no Anexo I.
Art. 2º O indeferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 6501/2013 de 19 de abril de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 09 de dezembro de 2013.

ANEXO I

Indeferimento da Concessão do Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Art. 124 da Lei nº 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 
19.836/2013

MAT. NOME CARGO PROTOCOLO DATA PROTOCOLO INCISO PERCENTUAL

9709 CAROLINE DE MOURA BUENO TECNICO MUN NIVEL SUPE-
RIOR I / FONOAUDIOLOGIA

18651/2013 01/11/2013 V 10% (Dez por cento) INDEFERIDO

9131 DIRCELEI DE ARAUJO CUNHA DE CAMPOS AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE

19471/2013 14/11/2013 II 4% (Quatro por cento) INDEFERIDO

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

P O R T A R I A  N.º  2 7 7 2
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições,
R E S O L V E
Art. 1º INDEFERIR a Concessão de Adicional por Conclusão de Curso em discordância ao disposto no Art. 124 da Lei nº 1.883 de 05 de abril de 2012 e ao Art.º 1º e 2º do Decreto nº 

19.836/2013 conforme consta no Anexo I.
Art. 2º O indeferimento do presente, consubstancia-se ao parecer jurídico anexado aos Autos do Processo Administrativo nº 6501/2013 de 19 de abril de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 09 de dezembro de 2013.

ANEXO I

Indeferimento da Concessão do Adicional por Conclusão de Curso, de acordo com o disposto ao Art. 124 da Lei nº 1.883 de 05/04/2012, em conformidade ao Art.º 2º do Decreto nº 
19.836/2013

MAT. NOME CARGO PROTOCOLO DATA PROTOCOLO INCISO PERCENTUAL

9709 CAROLINE DE MOURA BUENO TECNICO MUN NIVEL SUPERIOR I / 
FONOAUDIOLOGIA

18651/2013 01/11/2013 V 10% (Dez por cento) INDEFERIDO

9131 DIRCELEI DE ARAUJO CUNHA DE 
CAMPOS

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 19471/2013 14/11/2013 II 4% (Quatro por cento) INDEFERIDO

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2013
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 5º

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções, em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Concurso Público 
n.º 01/2013, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na Divisão 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal, 
munidos de seus documentos pessoais e demais documentos necessários à investidura 
no cargo público, no período de 13 de Janeiro a 17 de Janeiro de 2014, para a nomea-
ção no cargo público de acordo com o disposto no Edital de abertura do C.P. nº 01/2013, 
conforme segue:

Nº Geral Nome do Candidato Cargo/ Área

FUNDAMENTAL COMPLETO

1 8º LUCIMARA SANTOS PRESTES SILVA Agente de Combate às Endemias

 
 (*) Reserva de vaga, item 2 e subitens do Edital nº 01/2013.
Será igualmente considerado desistente o candidato que não comparecer no prazo deter-
minado munido dos documentos necessários à sua nomeação, bem como, comparecendo, 
não apresentar todos os documentos necessários ou apresentá-los incompletos.

Paço das Araucárias em Telêmaco Borba, Paraná, em 09 de Janeiro de 2014.

Alexandre Medeiro dos Santos Irineu Gobo Filho Luiz Carlos Gibson
 Divisão de Recursos Humanos Secretaria Municipal de Administração Prefeito

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 45º

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções, em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Concurso Público 
n.º 01/2011, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na Divisão 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal, 
munidos de seus documentos pessoais e demais documentos necessários à investidura 
no cargo público, no período de 13 de Janeiro a 17 de Janeiro de 2014, para a nomea-
ção no cargo público de acordo com o disposto no Edital de abertura do C.P. nº 01/2011, 
conforme segue:

Nº Geral
Nome do Candidato

Cargo
GRUPO OCUPACIONAL I

1 30º CRISLAINE APARECIDA BORGES Assistente Social

2 31º MARIA IRENICE DE LARA GERMINIANI Assistente Social

3 4º MINEIA NIVEA MARTINE VENANCIO TAVARES Farmacêutico

GRUPO OCUPACIONAL III

ÁREA DE ABRANGÊNCIA PSF – AREA II

4 7º PAULA VALERIA RIBEIRO Agente Comunitário de Saúde

GRUPO OCUPACIONAL III

5 86º LUCILENE DOS SANTOS Auxiliar de Serviços Gerais - Fem

6 87º DANIELE CRISTINA PROBST Auxiliar de Serviços Gerais - Fem

7 50º EZIQUIEL DE OLIVEIRA Vigia

8 51º DOUGLAS S RIBEIRO Vigia

9 52º FABRICIO KRETTE Vigia

10 53º FRANCISCO CARLOS FREITAS Vigia

11 54º PAULO CESAR DA SILVA Vigia

12 55º JULIA MARIA DOS SANTOS BUENO Vigia

13 56º FRANCISCO DIVINO DA LUZ Vigia

14 57º ALAN BLANC MENDES Vigia

15 58º NILSON ALVES DE MELO Vigia

16 59º NERI RIBEIRO Vigia
  
(*) Reserva de vaga, item 2 e subitens do Edital nº 01/2011.

Será igualmente considerado desistente o candidato que não comparecer no prazo 
determinado munido dos documentos necessários à sua nomeação, bem como, compare-
cendo, não apresentar todos os documentos necessários ou apresentá-los incompletos.

Paço das Araucárias em Telêmaco Borba, Paraná, em 09 de Janeiro de 2014.

Alexandre Medeiro dos Santos Irineu Gobo Filho Luiz Carlos Gibson
 Divisão de Recursos Humanos Secretaria Municipal de Administração Prefeito

André Luiz Battezzati Luiz Carlos Gibson
Procurador Geral do Município Prefeito Municipal

D E C R E T O  Nº  2 0 5 8 5
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E
Art. 1º SUSPENDER LICENÇA Especial por quinquênio de exercício, a pedido da 

servidora REGIANE APARECIDA MENDES PRESTES, matricula 8951, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar Serviços Gerais - Feminino, lotada no CMEI – TARSILA DO AMARAL, 
na Divisão de Planejamento, Ensino, Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico, da Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 19 de dezembro de 2013, conforme consta nos Autos 
de Processo Administrativo N.º 21781/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de 

dezembro de 2013.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Eletrônico N.º 136/2013
PROTOCOLO Nº 17160/2013

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o 
contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante 
da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo  Decreto nº  
de 28/01/2013,  julgou vencedora a Empresa: 

Fornecedor: 

Pregão Eletrônico nº 136/2013 – Protocolo nº 17160/2013 

 
C K YOKOTA MOVEIS – ME              CNPJ: 04.340.669/0001-83 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
1 1 Banco infantil para refeitório; 

Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Empilhável; 
Retangular monobloco; 
Com bordas arredondadas; 
dimensões (CxLxA) 1,80 x 
0,40 x 0,34 m;Com estruturas 
retangulares em aço 50x30 
mm; 
Tampo confeccionado em 
MDF de 15 mm com 
re-engrosso  de 30 mm; 
Revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico pós formável de 
0,6 mm de espessura na cor 
bege;Acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC da mesma cor 
do banco; 
Acabamento da face inferior 
em laminado melamínico 
branco brilhante;A fixação do 
tampo por meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" 
x 3/16";A estrutura em aço 
com pintura eletrostática com 
tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada 
em estufa.  
Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, 
fixado à estrutura através de 
encaixe. 

PERFLEX UN 3,00 135,00 405,00 

2 1 Banco para Refeitório Com 
as seguintes especificações 
mínimas; 
Retangular monobloco, com 
bordas 
arredondadas;Medindo 1,80 
x 0,40 x 0,42 m altura;Com 
estruturas retangulares em 
aço 50x30 mm parede 1,2.; 
O tampo confeccionado em 
MDF de 15 mm com 
re-engrosso  de 30 mm, 
revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico pós formável de 
0,6 mm de espessura; 
Cor: bege, Acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC da mesma cor 
do banco. Acabamento da 
face inferior em laminado 
melamínico branco 
brilhante;A fixação do tampo 
será por meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" 
x 3/16",A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada 
em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

PERFLEX UN 20,00 145,00 2.900,00 

4 1 Conjunto infantil para 
refeitório com as 
especificações mínimas: 
Composto por uma mesa e 
dois bancos cada conjunto, 
sendo:  
Mesa retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, 
medindo 1,80 x 0,80 x 0,60 
m, com estruturas 
retangulares em aço 50x30 
mm parede 1,2. O tampo 
será confeccionado em MDF 
de 15 mm com re-engrosso 
de 30 mm, revestido em sua 
face superior em laminado 
melamínico pós formável de 
0,6 mm de espessura na cor 
bege, acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC da mesma cor 
da mesa. Acabamento da 
face inferior em laminado 
melamínico branco brilhante. 
A fixação do tampo será por 
meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" 
x 3/16". A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada 
em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe.  
Banco retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, 
medindo 1,80 x 0,40 x 0,30 m 
altura, com estruturas 
retangulares em aço 50x30 
mmparede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 
15 mm com re-engrosso  de 
30 mm, revestido em sua 
face superior em laminado 
melamínico pós formável de 
0,6 mm de espessura na cor 
bege, acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC da mesma cor 
do banco. Acabamento da 
face inferior em laminado 
melamínico branco brilhante. 
A fixação do tampo será por 
meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" 
x 3/16". A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada 
em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

PERFLEX CJ 17,00 480,00 8.160,00 
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5 1 Conjunto para refeitório Com 
as seguintes especificações 
mínimas 
Composto por uma mesa e 
dois bancos cada conjunto, 
sendo:  
Mesa retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, 
medindo 1,80 x 0,80 x 0,74 
m; 
Com estruturas retangulares 
em aço 50x30 mm parede 
1,2; 
O tampo será confeccionado 
em MDF de 15 mm com 
re-engrosso de 30 mm, 
revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico pós formável de 
0,6 mm de espessura ; 
Cor; begeAcabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC da mesma cor 
da mesa;Acabamento da 
face inferior em laminado 
melamínico branco brilhante. 
A fixação do tampo será por 
meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" 
x 3/16". A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada 
em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe; 
Banco retangular monobloco, 
com bordas arredondadas; 
Medindo 1,80 x 0,40 x 0,42 m 
altura;Com estruturas 
retangulares em aço 50x30 
mm parede 1,2.;O tampo 
confeccionado em MDF de 
15 mm com re-engrosso  de 
30 mm, revestido em sua 
face superior em laminado 
melamínico pós formável de 
0,6 mm de espessura; 
Cor: bege, Acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC da mesma cor 
do banco. Acabamento da 
face inferior em laminado 
melamínico branco 
brilhante;A fixação do tampo 
será por meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" 
x 3/16",A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada 
em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe.  

PERFLEX CJ 89,00 550,00 48.950,00 

TOTAL 60.415,00 
DORNE & DORNE LTDA       04.387.125/0001-71 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
7 1 Quadro Verde Quadriculado; 

Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em MDF 
(12mm); 
Sobreposto laminado verde 
texturizado quadriculado; 
Quadrículos de  5 x 5 cm; 
Utilização com giz; 
Moldura em alumínio 
anodizado;Com bordas 
totalmente arredondadas e 
protegidas em PVC. 
Porta-giz  com protetores em 
PVC.Sistema de fixação 
invisível. 
Acompanha kit de instalação 
(buchas e parafusos) 
Medidas:150 X 120 cm.  

ESCOLAR / 
M515 

UN 35,00 420,00 14.700,00 

TOTAL 14.700,00 
OLIVEIRA & SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME     02.758.945/0001-00 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
3 1 Conjunto escolar para 

educação infantil pré escolar 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Cada conjunto formado por 1 
mesa e 4 cadeiras 
Mesa confeccionada em tubo 
industrial de 2" 
polegadasCom dimensões 
de 200 mm por 400 mm 
Solda eletrônica MIG 
Tratamento anti 
ferruginosoPintura epóxi na 
cor vermelha 
Tampo com medidas de 900 
mm x 900 mm x 55 mm 
Confeccionado em fibra 
termo fixo, na cor bege 
Ponteira de nylon 
Altura entre 580 mm e 610 
mm 
Cadeiras confeccionadas em 
tubo industrial de 7/8", 
empilháveisSolda eletrônica 
MIG 
Com tratamento 
antiferruginoso 
Pintura epóxi na cor 
vermelha Medidas do 
assento 400 mm por 430 
mm, encosto 400 mm por 
200 mm em ABS 
Fixados na estrutura com 8 
rebites de alumínio 
Ponteiras de nylon 
Altura entre 640 mm e 660 
mm.   

CEQUIPEL 
- 
75MF/FIBR
A-62ABS/1 

CONJ 48,00 846,00 40.608,00 

6 1 Estante Organizadora 
colorida; Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Estante pré escolar 
confeccionada em 
polipropileno;Desmontável 
multicolorida,Composta por 
03 prateleiras; 

CEQUIPEL 
- 
ESTPLAST 

UN 176,00 233,00 41.008,00 

V A L O R   T O T A L :  R$  156.731,00
E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à 

Administração Pública.
Telêmaco Borba, 10 de dezembro de 2013.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito
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5 1 Conjunto para refeitório Com 
as seguintes especificações 
mínimas 
Composto por uma mesa e 
dois bancos cada conjunto, 
sendo:  
Mesa retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, 
medindo 1,80 x 0,80 x 0,74 
m; 
Com estruturas retangulares 
em aço 50x30 mm parede 
1,2; 
O tampo será confeccionado 
em MDF de 15 mm com 
re-engrosso de 30 mm, 
revestido em sua face 
superior em laminado 
melamínico pós formável de 
0,6 mm de espessura ; 
Cor; begeAcabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC da mesma cor 
da mesa;Acabamento da 
face inferior em laminado 
melamínico branco brilhante. 
A fixação do tampo será por 
meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" 
x 3/16". A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada 
em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe; 
Banco retangular monobloco, 
com bordas arredondadas; 
Medindo 1,80 x 0,40 x 0,42 m 
altura;Com estruturas 
retangulares em aço 50x30 
mm parede 1,2.;O tampo 
confeccionado em MDF de 
15 mm com re-engrosso  de 
30 mm, revestido em sua 
face superior em laminado 
melamínico pós formável de 
0,6 mm de espessura; 
Cor: bege, Acabamento de 
superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de 
bordo em PVC da mesma cor 
do banco. Acabamento da 
face inferior em laminado 
melamínico branco 
brilhante;A fixação do tampo 
será por meio de parafusos 
auto-atarrachantes de 2 1/2" 
x 3/16",A estrutura em aço 
receberá pintura eletrostática 
com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada 
em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe.  

PERFLEX CJ 89,00 550,00 48.950,00 

TOTAL 60.415,00 
DORNE & DORNE LTDA       04.387.125/0001-71 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
7 1 Quadro Verde Quadriculado; 

Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Confeccionado em MDF 
(12mm); 
Sobreposto laminado verde 
texturizado quadriculado; 
Quadrículos de  5 x 5 cm; 
Utilização com giz; 
Moldura em alumínio 
anodizado;Com bordas 
totalmente arredondadas e 
protegidas em PVC. 
Porta-giz  com protetores em 
PVC.Sistema de fixação 
invisível. 
Acompanha kit de instalação 
(buchas e parafusos) 
Medidas:150 X 120 cm.  

ESCOLAR / 
M515 

UN 35,00 420,00 14.700,00 

TOTAL 14.700,00 
OLIVEIRA & SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME     02.758.945/0001-00 
Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quant. Preço Preço total 
3 1 Conjunto escolar para 

educação infantil pré escolar 
Com as seguintes 
especificações mínimas: 
Cada conjunto formado por 1 
mesa e 4 cadeiras 
Mesa confeccionada em tubo 
industrial de 2" 
polegadasCom dimensões 
de 200 mm por 400 mm 
Solda eletrônica MIG 
Tratamento anti 
ferruginosoPintura epóxi na 
cor vermelha 
Tampo com medidas de 900 
mm x 900 mm x 55 mm 
Confeccionado em fibra 
termo fixo, na cor bege 
Ponteira de nylon 
Altura entre 580 mm e 610 
mm 
Cadeiras confeccionadas em 
tubo industrial de 7/8", 
empilháveisSolda eletrônica 
MIG 
Com tratamento 
antiferruginoso 
Pintura epóxi na cor 
vermelha Medidas do 
assento 400 mm por 430 
mm, encosto 400 mm por 
200 mm em ABS 
Fixados na estrutura com 8 
rebites de alumínio 
Ponteiras de nylon 
Altura entre 640 mm e 660 
mm.   

CEQUIPEL 
- 
75MF/FIBR
A-62ABS/1 

CONJ 48,00 846,00 40.608,00 

6 1 Estante Organizadora 
colorida; Com as seguintes 
especificações 
mínimas:Estante pré escolar 
confeccionada em 
polipropileno;Desmontável 
multicolorida,Composta por 
03 prateleiras; 

CEQUIPEL 
- 
ESTPLAST 

UN 176,00 233,00 41.008,00 

Pregão Eletrônico nº 136/2013 – Protocolo nº 17160/2013 

Com 9 divisões  
sustentadas nas estruturas 
laterais por meio de 06 
hastes horizontais, em 
material plástico, medindo 
680mm de comprimento por 
25mm de espessura, com 
desenho quadrado. 
Estrutura medindo 660mm de 
altura por 355mm de 
comprimento, com suporte 
para fixação das hastes das 
prateleiras, e 04 parafusos 
plásticos para fixação e 
encaixe das peças. 09 caixas 
organizadoras, superpostas 
as prateleiras, 
confeccionadas em material 
plástico, multicoloridas, 
medindo 300x205x130mm 
Ausência de cantos vivos em 
todo o mobiliário. 
Embalagem com  alça para 
transporte. 
Medidas aproximadas do 
mobiliário: 700 x 355 x 66 

TOTAL 81.616,00 
  


