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DECRETOS
D E C R E T O   N º   6. 9 2 0, de 22/02/2013

Altera estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná,  com fundamento na alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo

71, da Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa, e tendo em vista o contido no protocolado nº 0380376/2013,
D E C R E T A

Art. 1°. Fica alterada, a partir de 19 de fevereiro de 2013, a denominação de 1 (uma) Função Gratificada de Médico
Supervisor em Urgência e Emergência I, FG 15, da Diretoria do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi,da Secretaria Municipal de
Saúde, para Supervisor Técnico - SAMU/SIATE,vinculado à Supervisão de Gestão Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde,
mantido o valor atual.

Parágrafo único. Compete ao Supervisor Técnico – SAMU-SIATE:
I. coordenar o serviço de forma a garantir o pleno exercício da regulação médica das urgências do SAMU-192, nos

termos da Portaria 2048/02 e Portaria 1864/03 e outras normatizações que venham a ocorrer;
II. supervisionar a busca junto aos órgãos públicos, à iniciativa privada e à população em geral, no sentido de buscar

a participação e contribuição para implementação do Sistema;
III. coordenar e desenvolver pesquisas operacionais e campanhas de esclarecimento e promoção da saúde e prevenção;
IV. coordenar os projetos de desenvolvimento dos recursos humanos para as urgências, através das atividades dos Pólos

de Educação Permanente em Saúde com as diretrizes pelo Ministério da Saúde;
V. coordenar e supervisionar o cumprimento do Termo de Adesão ao Sistema de Atenção às Urgências e ao SAMU - 192,

buscando a garantia do cumprimento das determinações do médico regulador das urgências por parte de todos os serviços;
VI. coordenar e supervisionar as normas do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipais da Saúde, ou outras

instâncias normativas da área de urgências;
VII. assegurar a escuta médica permanente para as urgências, através da Central de Regulação Médica das Urgências,

utilizando número exclusivo e gratuito;
VIII. coordenar, supervisionar e operacionalizar o sistema regionalizado e hierarquizado de saúde, no que concerne às

urgências, equilibrando a distribuição da demanda de urgência e proporcionando resposta adequada e adaptada às necessidades
do cidadão, através de orientação ou pelo envio de equipes, visando atingir todos os municípios da região de abrangência;

IX. coordenar, a regulação e a supervisão médica, direta ou à distância, de todos os atendimentos pré-hospitalares,
elaborando os Procedimentos Operacionais Padrão para as rotinas de atendimento do serviço SAMU;

X. coordenar a realização do atendimento médico pré-hospitalar de urgência, tanto em casos de traumas como em
situações clínicas, prestando os cuidados médicos de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando se fizer
necessário, transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais do sistema até o ambulatório ou hospital;

XI. promover a união dos meios médicos próprios do SAMU ao dos serviços de salvamento e resgate do Corpo de
Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, da Defesa Civil ou das Forças Armadas quando se fizer necessário;

XII. regular e organizar as transferências inter-hospitalares de pacientes graves internados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), junto À Central de Leitos;

XIII. participar dos planos de organização de socorros em caso de desastres ou eventos com múltiplas vítimas, tipo acidente
aéreo, ferroviário, inundações, terremotos, explosões, intoxicações coletivas, acidentes químicos ou de radiações ionizantes, e
demais situações de catástrofes;

XIV. coordenar e supervisionar os relatórios diários de informação atualizada dos recursos disponíveis para o atendimento
às urgências;

XV. coordenar, organizar e alimentar o  banco de dados e estatísticas atualizados no que diz respeito a atendimentos
de urgência, a dados médicos e a dados de situações de crise e de transferência inter-hospitalar de pacientes graves, bem como
de dados administrativos;

XVI. coordenar e supervisionar a realização dos relatórios mensais e anuais sobre os atendimentos de urgência, transferências
inter-hospitalares de pacientes graves e recursos disponíveis na rede de saúde para o atendimento às urgências;

XVII. servir de fonte de pesquisa e extensão a instituições de ensino;
XVIII. identificar, através do banco de dados da Central de Regulação, ações que precisam ser desencadeadas dentro

da própria área da saúde e de outros setores, como trânsito, planejamento urbano, educação dentre outros, elaborando projetos
específicos e encaminhando-os aos setores competentes;

XIX. coordenar, elaborar e supervisionar a escalar de profissionais do setor, controlando as devidas jornadas e atendimentos
de escalas dos funcionários do setor;

XX. representar a Secretaria Municipal de Saúde, no Comitê de trauma de Urgência e Emergência da Cidade de Ponta
Grossa;

XXI. coordenar as atividades de avaliação profissional dos servidores do setor quanto solicitado;
XXII. manter o devido registro dos espelhos ponto dos servidores do setor, bem como supervisionar os atendimentos das

determinações da Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Gestão de Recursos
Humanos para o setor.

XXIII. participar da educação sanitária, proporcionando cursos de primeiros socorros à comunidade, e de suporte básico
de vida aos serviços e organizações que atuam em urgências.

XXIV. promover as devidas informações referentes ao serviço do SAMU/SIATE junto ao Ministério da Saúde, Tribunal do
Estado do Paraná, Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, Câmara Municipal, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público
e demais órgãos de fiscalização quando solicitado ou quando os regulamentos dos órgãos de fiscalização assim o exigirem.

XXV. dar cumprimento às determinações do Secretário Municipal de Saúde pertinente às atividades relativas à gestão dos
serviços SAMU/SIATE;

Art. 2°. Fica alterada, partir de 19 de fevereiro de 2013, a denominação de 1 (uma) Função Gratificada de Médico Supervisor
em Urgência e Emergência I, FG 15, da Diretoria do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Saúde, para
Supervisor Geral de Gestão, vinculada a Superintendência, da Secretaria Municipal de Saúde, mantido o valor atual.

Parágrafo único. Compete ao Supervisor Geral de Gestão:
I. dar cumprimento às determinações do Secretário Municipal de Saúde pertinente às atividades das unidades de

serviço sob sua Supervisão;
II. coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades da Supervisão de Gestão em Saúde, Supervisão de Gestão

Hospitalar e Diretoria Adjunta de Administração e Planejamento;
III. Coordenar e supervisionar as atividades do setor de projetos, visando a obtenção de recursos Federais e Estaduais

para implementação dos projetos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde;
IV. apresentar propostas de alteração dos fluxos de trabalho e de sistemas de forma a propor melhorias relacionadas

à funcionalidade dos sistemas, gestão, estratégias e layout das áreas de Gestão em Saúde, para análise do Secretário Municipal;
V. coordenar em conjunto com as Supervisões, diretorias e gerencias monitorar os indicadores de programas, as metas

das ações e os prazos de tarefas programados;
VI. coordenar junto as supervisões medidas para a racionalização e simplificação dos procedimentos de rotina e elaborar

minutas de normas e procedimentos operacionais padrão para as rotinas administrativas;
VII. coordenar as ações das supervisões visando o intercâmbio com áreas e profissionais, de outros órgãos da administração,

buscando, com a troca de experiência, a melhoria contínua;
VIII. emitir despachos, realizar estudos, elaborar normas e desenvolver outras atividades de execução, controle e avaliação

na área de Gestão e fiscalização das supervisões, direções e gerências da Secretaria Municipal de Saúde;
IX. Coordenar as ações das supervisões, gerências e diretorias, e remeter ao Secretário e / ou Superintendente proposta

de formulação ou revisão do planejamento estratégico anual;
X. operacionalizar os objetivos e as metas pretendidas, decorrentes do Plano Anual, estabelecidas pelo planejamento

estratégico, com definição de responsabilidades, recursos necessários e cronograma esperado;
XI. coordenar, planejar, programar, organizar, dirigir e controlar a execução das atividades e projetos de Atenção a Média

complexidade em Saúde;
XII. supervisionar a elaboração dos planos e programas gerais da Secretaria, bem como promover sua integração e

compatibilização (Atenção Básica - Media Complexidade), tendo em vista as diretrizes estabelecidas pelo Estado e União Federal;
XIII. supervisionar a coordenação de projetos de forma a estabelecer mecanismos de captação e fiscalização de cooperação

técnica e financeira dos projetos da Secretaria Municipal de Saúde;
XIV. supervisionar e orientar, a elaboração do Plano Plurianual;
XV. participar das Comissões de Saúde no âmbito municipal e estadual, quando designado;
  XVI. participar das Comissões Especiais e Comissões de Sindicância quando designado;
XVII. supervisionar a organização,acompanhamento e a execução das diretrizes do Plano Anual, em conjunto com os entes

Estaduais e órgão de Controle Interno;
XVIII. supervisionar as apresentações de prestação de contas da gestão e financeira junto à Câmara Municipal e Conselho

Municipal de Saúde, exigindo o estrito cumprimento da legislação aplicável às gerências, coordenações e supervisões responsáveis
pela elaboração e apresentação das referidas prestações de contas comunicando ao Secretário Municipal;

XIX. apresentar ao Secretário Municipal de Saúde os relatórios encaminhados pelas supervisões, direções, coordenações
e gerências;

XX. Supervisionar e fiscalizar a pedido do Secretário Municipal de Saúde ou do Prefeito Municipal as atividades de todos
os setores da Secretaria Municipal de Saúde,diagnosticando problemas e deficiências do atendimento ao usuário e apresentado
sugestões para correção;

XXI. Supervisionar as prestações de contas dos convênios Federais e Estaduais, fiscalizando o seu estrito cumprimento
nos termos da Lei, pela coordenação de projetos responsável pela prestação de contas.

XXII. representar a Secretaria Municipal de Saúde, quando designado;
XXIII. estudar permanentemente o sistema de gestão em saúde e vigilância em saúde da Secretaria Municipal De Saúde,

propondo as devidas alterações em função de novas necessidades de atualização e aumento da eficiência;
XXIV. participar de reuniões de trabalho com as Diretorias, Secretário Municipal de Saúde, Prestadores de Serviços, Usuários,

quando convocado;
XXV. coordenar e organizar as atividades de educação continuada dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde em

conjunto com a Supervisão de Gestão em Saúde, Supervisão de Gestão Hospitalar e Diretoria Adjunta de Administração e
Planejamento, identificando as necessidades de treinamentos, palestras, reuniões de capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento
para os funcionários da Secretaria, na intenção de melhorar os indicadores propostos;

XXVI. tomar providências cabíveis nas irregularidades ocorridas dentro do setor, comunicando, se necessárias, a ocorrência
às Autoridades Superiores;

XXVII. acompanhar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento dos Regimentos, Normas e Rotinas vigentes, pelas
Supervisões, gerências e coordenações da Secretaria;

XXVIII. atender às determinações do Secretário Municipal de Saúde; Superintendente, quando solicitam esclarecimentos
pertinente às atividades das unidades de serviço sob sua supervisão;

XXIX. promover as devidas informações referentes a Gestão junto ao do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do
Estado do Paraná, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Câmara Municipal, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público
e demais órgãos de fiscalização quando solicitado ou quando os regulamentos dos órgãos de fiscalização assim o exigirem;

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 22 de fevereiro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

D E C R E T O   N º   6. 9 2 9, de 26/02/2013
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n° 0520433/2013,
R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, a partir de 25 de fevereiro de 2013, MARILENE HOOG DA CUNHA, do cargo em comissão de
Gerente do Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, da Secretaria Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 26 de fevereiro de 2013.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOSUÉ CORRÊA FERNANDES

Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

D E C R E T O   N°  6. 9 3 6, de 28/02/2013
Altera o Decreto n° 6512, de 06/12/2012, que Aprova o Loteamento Fechado Terras Alphaville Ponta Grossa, conforme

especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, e tendo em

vista o contido no protocolado n° 0590322/2013 ,
D E C R E T A

Art. 1°. O  Decreto n° 6512 - Aprova o Loteamento Fechado Terras Alphaville Ponta Grossa, de 06/12/2012, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 1°. ...
Art. 2º. O Loteamento Fechado TERRAS ALPHAVILLE PONTA GROSSA compreende:

ÁREA LOTEADA: área de 483.340,24m2 (quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta metros
quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados), contendo, uma ÁREA TOTAL PRIVADA de 744 lotes, com 257.121,16m2
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(duzentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e um metros quadrados e nove decímetros quadrados) correspondente à 53,20%
(cinquenta e três vírgula vinte por cento) da área total loteada, esta composta por: uma Área Comercial de 50 lotes, com uma
área de 23.644,11m2 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e quatro metros quadrados e onze decímetros quadrados),
correspondente à 4,89 % (quatro vírgula oitenta e nove por cento) da área total loteada, uma Área Residencial de 692 lotes,
com uma área de 216.111,26m2 (duzentos e dezesseis mil, cento e onze metros quadrados e dezenove decímetros quadrados),
correspondente à 44,71 % (quarenta e quatro vírgula setenta e um por cento) da área total loteada, uma Área do Clube de
01 lote, com uma área de 16.610,96m2 (dezesseis mil, seiscentos e dez metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados),
correspondente à 3,44 % (três vírgula quarenta e quatro por cento) da área total loteada, uma Área da Portaria/Associação de
01 lote com uma área de 754,83m2 (setecentos e cinquenta e quatro metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados),
correspondente à 0,16 % (zero vírgula dezesseis por cento) da área total loteada; com uma ÁREA PÚBLICA total de 226.219,08m2
(duzentos e vinte e seis mil, duzentos e dezenove metros quadrados e quinze decímetros quadrados) correspondente à 46,80%
(quarenta e seis vírgula oitenta por cento) da área total loteada, composta por: Sistema Viário com uma área de 147.237,55m2
(cento e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados), correspondente
à 30,46 % (trinta vírgula quarenta e seis por cento) da área total loteada; Áreas Verdes com uma área de 75.783,29m2 (setenta
e cinco mil, setecentos e oitenta e três metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados), correspondente à 15,68 %
(quinze vírgula sessenta e oito por cento) da área total loteada; Equipamento Público com uma área de 3.198,24m2 (três mil, cento
e noventa e oito metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados), correspondente à 0,66 % (zero vírgula sessenta
e seis por cento) da área total loteada. (NR)

Art. 3º. ...
§ 1°. As áreas que passam a integrar o Poder Público são: Área destinada ao Sistema Viário com 147.237,55m2 (cento

e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados), equivalente a 30,46%
da área loteada;

Áreas Verdes com 75.783,29m2 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três metros quadrados e vinte
e nove decímetros quadrados), equivalente a 15,68% da área loteada; e,

Equipamento Público com 3.198,24m2 (três mil, cento e noventa e oito metros quadrados e vinte e quatro
decímetros quadrados), equivalente a 0,66% da área loteada;

Área Institucional com 8.679,24m2 (oito mil, seiscentos e setenta e nove metros quadrados e vinte e
quatro decímetros quadrados), a qual esta devidamente descrita e caracterizada na matrícula nº 10.370 do 3º Registro de Imóveis,
localizada fora da área loteada. (NR)

...”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 28 de fevereiro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

D E C R E T O     N º  6. 9 3 7, de 28/02/2013
Constitui o Comitê Gestor Municipal para planejar, implementar, monitorar e divulgar, as ações relacionadas ao Programa

“Crack, é possível vencer”, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei

Orgânica do Município de Ponta Grossa,
CONSIDERANDO o Decreto Federal Nº 7.179, de 20 de maio de 2010,  que institui o Plano Integrado de Enfrentamento

ao Crack e outras Drogas e o Decreto 7.637/2011, que institui o Programa “Crack é Possível Vencer”, e tendo em vista o contido
no protocolado n° 0590384/2013,

D E C R E T A
Art. 1º. Constituir, no âmbito do município, o Comitê Gestor Municipal, do Programa “Crack, é possível vencer”, em consonância

com as diretrizes nacionais, estaduais e municipais, e com definição de metas anuais, semestrais e trimestrais para efetivação dos
compromissos assumidos.

§ 1º. As ações do Comitê Gestor deverão ser executadas de forma descentralizada e integrada, por meio da conjugação
de esforços entre a União, o Estado e os municípios, observados a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, a integralidade, a
participação da sociedade civil e o controle social.

§ 2º. O Comitê Gestor tem como fundamento a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de saúde,
assistência social, segurança pública, educação, entre outras, em consonância com os pressupostos, as diretrizes e os objetivos
da Política Nacional sobre Drogas.

Art. 2º. São objetivos do Comitê Gestor no Programa “Crack, é possível vencer”:
§ 1º. Estruturar, integrar, articular e ampliar as ações voltadas à prevenção do uso, tratamento e reinserção social de

usuários do crack e de outras drogas ilícitas, contemplando a participação dos familiares e a atenção aos públicos vulneráveis,
entre outros, crianças, adolescentes e população em situação de rua;

§ 2º. Estruturar, ampliar e fortalecer as redes de atenção à saúde e de assistência social para usuários do crack e de outras
drogas, por meio da articulação das ações do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como as ações do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS);

§ 3º. Capacitar, de forma continuada, os Servidores Municipais e agentes da sociedade civil organizada, envolvidos nas
ações voltadas à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários do crack e de outras drogas e ao enfrentamento
do tráfico de drogas ilícitas;

§ 4º. Promover e ampliar a participação comunitária nas políticas e ações de prevenção do uso, do tratamento, da
reinserção social e ocupacional de usuários do crack e de outras drogas ilícitas e fomentar a multiplicação de boas práticas;

§ 5º. Disseminar informações qualificadas relativas ao crack e a outras drogas ilícitas;
§ 6º. Fortalecer as ações de enfrentamento ao tráfico do crack e de outras drogas ilícitas em todo o Município;
§ 7º. Articular entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como, com a sociedade civil organizada a implementação

de ações de apoio a usuários de drogas, seus familiares, compartilhando compromissos e responsabilidades;
§ 8º. Monitorar a execução das ações, incluindo a realização de pesquisas e desenvolvimento de novos indicadores.
Art. 3º. O Comitê Gestor Municipal será composto por membros representantes das seguintes Secretarias:
I. Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública (SMCSP)
II. Secretaria Municipal de Saúde (SMS);
III. Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS);
IV. Secretaria Municipal de Educação (SME).
§ 1º. Poderão ser convidados para participar das reuniões representantes de órgãos e entidades da administração pública

federal, estadual e municipal, do Poder Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e de entidades privadas sem fins lucrativos,
bem como especialistas na área de drogas ilícitas;

§ 2º. Os membros representantes dos órgãos de que trata este artigo não receberão qualquer tipo de remuneração por
sua atuação, sendo o exercício de suas atividades considerado de relevante interesse público.

Art. 4º. Será designado três servidores membros efetivos, do Comitê Gestor Municipal, para as funções de coordenador,
coordenador suplente e secretário do Comitê Gestor.

Art. 5º. A função de coordenador do comitê gestor municipal será desempenhada, única e exclusivamente, por um dos
Secretários Municipais envolvidos no programa.

Art. 6º. Caberá ao Prefeito Municipal nomear o Coordenador do Comitê Gestor Municipal, dentre os Secretários Municipais
relacionados no Art. 3° deste Decreto.

Art. 7º. Será de atribuição do Coordenador do Comitê Gestor do Programa “Crack é possível vencer”:
§ 1º. Estimular a participação do Município na implementação do Programa;
§ 2º. Acompanhar e avaliar a implementação do Programa;
§ 3º. Consolidar em relatório periódico as informações sobre a implementação das ações e os resultados obtidos;
§ 4º. Apresentar as ações planejadas ao Governo Federal e Estadual para enfrentamento ao crack no Município;
§ 5º. Apresentar proposta conjunta de plano de ação, incluindo cronograma de construção da estratégia de implementação

do Programa e;
§ 6º. Assegurar o desenvolvimento de instâncias de gestão locais para assegurar a intersetorialidade.
Art. 8º. O Coordenador Suplente será designado pelo coordenador do comitê gestor  e ficará responsável por assessorá-

lo, e na ausência do mesmo terá as atribuições previstas no Art. 7°, §§ 1º ao 6º deste decreto, até que o coordenador retorne
suas atividades, ou seja, nomeado seu sucessor.

Art. 9º. O Secretário do Comitê Gestor será de escolha do coordenador do comitê, tendo como atribuição a elaboração da
ata de reuniões, comunicação aos membros efetivos do Comitê Gestor Municipal, bem como, os respectivos convidados das
esferas Federal, Estadual e sociedade civil organizada.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 25 de fevereiro de 2013.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 28 de fevereiro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

D E C R E T O     N º  6. 9 3 8, de 28/02/2013
Designa os integrantes do Comitê Gestor Municipal de Ponta Grossa, do Programa Crack é Possível Vencer.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, nos termos dos incisos

VIII e IX da Lei Orgânica Municipal, de acordo com o Decreto n° 6937/2013, e tendo em vista o contido no protocolado n°
0590384/2013,

R E S O L V E
Art. 1º. Designar os integrantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Ponta Grossa – Comitê Gestor Municipal

de Ponta Grossa, criado pelo Decreto nº 6937/2013, da seguinte forma:
I. Coordenador do Comitê gestor Municipal: Ary Fernando Guimarães Lovato, Secretário Municipal de Cidadania e

Segurança Pública
II. Coordenador Suplente do Comitê Gestor Municipal: João Edenilson Antunes de Ávila, Chefe da Divisão de Ações

Afirmativas - DC/ SMCSP;
Art. 2º. Atuará como Secretário Executivo do CGM a Sra Lilian Mayer.
Art. 3º. Farão parte do Comitê Gestor Municipal como membros efetivos:
I. Secretario Municipal de Cidadania e Segurança Pública (SMCSP) e ou representante;
II. Secretario Municipal de Saúde (SMS) e ou representante;
III. Secretario Municipal de Assistência Social (SMAS) e ou representante;
IV. Secretario Municipal de Educação (SME) e ou representante.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 25 de fevereiro de 2013.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 28 de fevereiro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

D E C R E T O  N°   6. 9 4 0, de 28/02/2013
Altera o Decreto n. 5.900/2012, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Assistência Social – Biênio 2012-

2014, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei

nº 9.302, de 27/12/2007, e alterações,
D E C R E T A

Art. 1º. O Decreto n° 5.900, de 07/03/2012 – compõe o Conselho Municipal de Assistência Social, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

I. Representantes do Poder Executivo Municipal: (NR)
a) Secretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Tierri Rafael Angeluci
Suplente: Beatriz Souza
Titular: Karyn Rachell Mami Collesel
Suplente: Eliane Scolimoski
Titular: Neusi Maristela Valigura
Suplente: Maria Lúcia Pádua da Silva

b) Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Carla Mendes
Suplente: Aparecida Simensaki Rodrigues

c) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Leni Aparecida Viana da Rocha
Suplente: Cláudia Daniela Coneglia

d) Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos
Titular: Gino Schierdien
Suplente: Cezar Petrônio Mendes

e) Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
Titular: Suelen Francine Rigoni
Suplente: Jefferson Luiz Villalba

f) Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional
Titular: Tonia Mansani de Mira
Suplente: Anne Christine Pedroso

g) Secretaria Municipal de Administração
Titular: Vanduira Arcoverde Silva
Suplente: Karen Franciele da Silva

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ASSUNTOS JURÍDICOS, em 28 de fevereiro de 2013.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSUÉ CORRÊA FERNANDES
Secretário Municipal de Gestão Financeira e Assuntos Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 414/2012 – ATAS 38 à 40 e 42
Ata: 38 
Pregão:  414     Proc:  938 
Data do Pregão:13/12/12     Validade da ATA: 01/03/2013 até 01/03/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10193 Perfil Computacional LTda 54 2109-6999   
E-mail    

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
1 

30 
UND Microcomputador Avançado Tipo 1 - Xeon Quad-Core / 8 GB / 2 X 1 TB / 

Vídeo Off Dual / 3 anos, conforme especificação anexa ao edital/DELL 
PRECISION T 1650  

6.270,74 

3 100 UND Microcomputador Intermediário  Tipo 1 -  i5 / 4 GB / 320 GB / 3 anos, 
conforme especificação anexa ao edital /DELL OPTIPLEX 3010 DT 

2.158,81 

5 
400 

UND Microcomputador Básico Tipo 1 - Dual Core / 4 GB / 500 GB / 1 ano, 
conforme especificação anexa ao edital/DELL VOSTRO 260S  1.645,00 

7 
100 

UND Monitor de Vídeo Tipo 1 - LED 23 Polegadas Profissional / Reg. Altura 
Inclinação Rotação / 3 anos, conforme especificação anexa ao 
edital/DELLMONITOR P2312H  

899,00 

8 
500 

UND Monitor de Vídeo Tipo 2 - LED 20 Polegadas Profissional / Reg. Altura 
Inclinação Rotação / 3 anos, conforme especificação anexa ao edital /DELL 
MONITOR P2012H 

700,00 

10 
40 

UND Ultrabook 13" / i7 / 4 GB / 256 GB SSD / Wi-Fi / 2 anos, conforme 
especificação anexa ao edital /DELL ULTRABOOK XPS 13 6.670,00 

11 60 UND Notebook Avançado 15" / i7 / 6 GB / 500 GB / DVD / Vídeo 1 GB / Wi-Fi / 2 
anos, conforme especificação anexa ao edital/DELL VOSTRO 3560 

3.370,00 

12 
80 

UND Notebook Intermediário 14" / i5 / 4 GB / 750 GB / DVD / Wi-Fi / 1 ano, 
conforme especificação anexa ao edital/DELL INSPIRON 14R 3.000,00 

13 100 UND Notebook Básico 14" / i3 / 4 GB / 320 GB / DVD / Wi-Fi / 1 ano, conforme 
especificação anexa ao edital/DELL INSPIRON 14R  

2.610,00 

22 
20 

UND Projetor Multimídia 3 anos, conforme especificação anexa ao edital /DELL 
PROJETOR 1210S 1.976,78 

 
Ata: 40 
Pregão:  414     Proc:  938 
Data do Pregão:13/12/12     Validade da ATA: 01/03/2013 até 01/03/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10708 MAPPE BRASIL LTDA 32 3035 4433   
E-mail vendas01@mappebrasil.com.br  

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
2 60 UND Microcomputador Avançado Tipo 2 - i7 / 8 GB / 1 TB / Vídeo Off Dual / 1 ano, 

conforme especificação anexa ao edital/MAPPE MOD. PREMIUM  
1.820,00 

4 
200 

UND Microcomputador Intermediário  Tipo 2 - i5 / 4 GB / 500 GB / 1 ano, conforme 
especificação anexa ao edital/MAPPE MOD. GOLD  1.515,00 

6 400 UND Microcomputador Básico Tipo 2 - i3 / 4 GB / 500 GB / 1 ano, conforme 
especificação anexa ao edital/MAPPE MOD. SILVER  

975,00 

 
Ata: 42 
Pregão:  414     Proc:  938 
Data do Pregão:13/12/12     Validade da ATA: 01/03/2013 até 01/03/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
441 ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA    

E-mail    
item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
16 

20 
UND Impressora Laser Colorida 21 PPM / 600x600 / Rede / Duplex / 1 ano, 

conforme especificação anexa ao edital/HP M451DW  1.070,00 

17 
200 

UND Impressora Laser Monocromática 25 PPM / 600x600 / Rede / Duplex / 1 ano, 
conforme especificação anexa ao edital /SAMSUNG ML2955DN 

496,00 

19 
30 

UND Impressora Multifuncional Laser Monocromática 18 PPM / 600x600 / Rede / 1 
ano, conforme especificação anexa ao edital/HP M1132  634,00 

21 60 UND Scanner de Mesa - Alimentação horizontal 1 ano, conforme especificação 
anexa ao edital/EPSON GT-1500  1.369,00 

Ata: 39 (2° COLOCADO) 
Pregão:  414     Proc:  938 
Data do Pregão:13/12/12     Validade da ATA: 01/03/2013 até 01/03/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
11303 DATEN TECNOLOGIA LTDA (71) 361605500   
E-mail comercial@daten.com.br  

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
4 200 UND Microcomputador Intermediário  Tipo 2 - i5 / 4 GB / 500 GB / 1 ano, conforme 

especificação anexa ao edital/DATEN DT02-Bv1  1.520,00 

6 
400 

UND Microcomputador Básico Tipo 2 - i3 / 4 GB / 500 GB / 1 ano, conforme 
especificação anexa ao edital/DATEN DT02-Bv1  979,00 

A PREFEITURA  MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, através de seu Departamento de Compras, republica o RESULTADO
E ATAS DO PREGÃO 420/2012,  após correção  das divergências de marcas,  entre o que foi  aprovado na amostragem e o que
constava  na proposta, e desclassificação de itens da empresa STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

Ata: 24 
Pregão:  420     Proc:  960 
D0ata do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5635 AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (41)  3232-2161   

E-mail  mariosilveira@aaba.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

6 3.840,00 UND 

Agulha anestésica espinhal descartável calibre 27 G x 3 ½, estéril, apirogênica para 
anestesia raquidiana. Em aço inoxidável conforme a norma ISO 9626. Com ponta Quincke 
com design que proporciona velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente 
anestésico. Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o 
estilete evitando deslocamento durante a punção.Canhão translúcido que proporciona 
rápida visualização do líquor .Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de 
tecidos durante a punção. BBRAUN 

6,7200 

45 60,00 UND 

Cateter intravenoso central mono lúmen. Tamanho 18G x 20 cm de comprimento ( ou 
aproximado). Confeccionado em poliuretano radiopaco, estéril, descartável, termosensível e 
biocompatível que permita acesso venoso de longa duração. Fio guia metálico graduado 
com ponta em J, prolongador integrado. Com seringa de Raulerson e clamps extras com 
aletas de fixação.  MEDCORP 

99,5000 

46 60,00 UND 

Cateter intravenoso central mono lúmen. Tamanho 20G x 12 cm de comprimento ( ou 
aproximado). Confeccionado em poliuretano radiopaco, estéril, descartável, termosensível e 
biocompatível que permita acesso venoso de longa duração. Fio guia metálico graduado 
com ponta em J, prolongador integrado. Com seringa de Raulerson e clamps extras com 
aletas de fixação.  MEDCORP 

99,5000 

47 60,00 UND 

Cateter intravenoso central mono lúmen. Tamanho 24G x 9 cm de comprimento ( ou 
aproximado). Confeccionado em poliuretano radiopaco, estéril, descartável, termosensível e 
biocompatível que permita acesso venoso de longa duração. Fio guia metálico graduado 
com ponta em J, prolongador integrado. Com seringa de Raulerson e clamps extras com 
aletas de fixação.  MEDCORP 

99,5000 

66 12,00 UND 
CPAP nasal infantil no 0 (zero), kit completo - composto por cânula nasal, traquéias 
flexíveis, touca com faixa de fixação com velcro, cubos de espuma, linha de pressão, 
circuito para ventilador e conectores. SILMAG 

75,0000 

continua...
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67 12,00 UND 
CPAP nasal infantil no 1 (um), kit completo - composto por cânula nasal, traquéias flexíveis, 
touca com faixa de fixação com velcro, cubos de espuma, linha de pressão, circuito para 
ventilador e conectores. SILMAG 

75,0000 

68 12,00 UND 
CPAP nasal infantil no 2 (dois), kit completo - composto por cânula nasal, traquéias flexíveis, 
touca com faixa de fixação com velcro, cubos de espuma, linha de pressão, circuito para 
ventilador e conectores. SILMAG 

75,0000 

69 12,00 UND 
CPAP nasal infantil no 3 (três), kit completo - composto por cânula nasal, traquéias flexíveis, 
touca com faixa de fixação com velcro, cubos de espuma, linha de pressão, circuito para 
ventilador e conectores. SILMAG 

75,0000 

73 120,00 UND 
Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fio cirúrgico adequado, 
estéril, atóxico, descartável, tamanho 13mm. SOLUMED  

12,2000 

74 240,00 UND 
Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fio cirúrgico adequado, 
estéril, atóxico, descartável, tamanho 15mm. SOLUMED 

13,5000 

75 240,00 UND 
Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fio cirúrgico adequado, 
estéril, atóxico, descartável, tamanho 17mm. SOLUMED  

13,5000 

76 120,00 UND 
Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fio cirúrgico adequado, 
estéril, atóxico, descartável, tamanho 19mm. SOLUMED  

13,5000 

 
Ata: 24 – 2° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5635 AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (41)  3232-2161   

E-mail  mariosilveira@aaba.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

5 3.840,00 UND 

Agulha anestésica espinhal descartável calibre 25 G x 3 ½, estéril, apirogênica para 
anestesia raquidiana. Em aço inoxidável conforme a norma ISO 9626. Com ponta Quincke 
com design que proporciona velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do agente 
anestésico. Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o 
estilete evitando deslocamento durante a punção.Canhão translúcido que proporciona 
rápida visualização do líquor .Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de 
tecidos durante a punção. BBRAUN 

6,1500 

 
Ata: 24 – 3° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5635 AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA (41)  3232-2161   

E-mail  mariosilveira@aaba.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

63 840,00 UND 
Conjunto para nebulização completo. Contendo  máscara tamanho adulto, transparente, 
anatômica, atóxica, tubo extensor, com no mínimo 150 cm de comprimento, copo e tubo 
extensor e conector  9/16   18UNF para oxigênio. PROTEC 

5,6700 

64 240,00 UND 
Conjunto para nebulização completo. Contendo  máscara tamanho infantil, transparente, 
anatômica, atóxica, tubo extensor, com no mínimo 150 cm de comprimento, copo e tubo 
extensor e conector  9/16   18UNF para oxigênio.  PROTEC 

6,4500 

 
Ata: 25 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
8227 BIOLÓGICA COM. DE PROD.HOSP.LTDA (43)32546426   

E-mail  biológica@biologicadistribuidora..com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

155 1.920,00 UND 

Recipiente para coleta de resíduos de serviços   de saúde e material  perfurocortante, 
rígido; impermeável, resistente a perfurações, constituido de polipropileno grau medicona 
cor amarela translúcida, projetado de forma a permitir autoclavagem e  incineração em 
conformidade com NR 32, dotado de tampa e bocal que evita o contato e o retorno do 
material descartado com sobretampa de  fechamento seguro livre de vazamento . 
Apresenta o simbolo internacional normatizado para material infectante e linha 
demarcatprio de enchimento assim como demais identificações e adevertências na cor 
preta impressa de tinta atoxica e apirogênica. Capacidade 3 Litros.  LABOR IMPORT 

10,9000 

 
Ata: 25 – 2° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
8227 BIOLÓGICA COM. DE PROD.HOSP.LTDA (43)32546426   

E-mail  biológica@biologicadistribuidora..com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

117 1.000,00 UND 

Folha teste Bowie-Dick a vapor saturado para autoclaves. Livre de chumbo e outros 
metais pesados e está  em conformidade com a normativa EN 867-3, Classe B. 
Embalagem caixa com 50 folhas. Apresenta local para indicação de data, número do 
esterilizador e iniciais do operador. CHEMDYE / TERRAGENE 

4,80 

 
Ata: 25 – 3° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
8227 BIOLÓGICA COM. DE PROD.HOSP.LTDA (43)32546426   

E-mail  biológica@biologicadistribuidora..com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

156 2.300,00 UND 

Recipiente para coleta de resíduos de serviços   de saúde e material  perfurocortante, 
rígido; impermeável, resistente a perfurações, constituido de polipropileno grau medicona 
cor amarela translúcida, projetado de forma a permitir autoclavagem e  incineração em 
conformidade com NR 32, dotado de tampa e bocal que evita o contato e o retorno do 
material descartado com sobretampa de  fechamento seguro livre de vazamento . 
Apresenta o simbolo internacional normatizado para material infectante e linha 
demarcatprio de enchimento assim como demais identificações e adevertências na cor 
preta impressa de tinta atoxica e apirogênica. Capacidade 7 Litros. LABOR IMPORT 

14,20 

 
Ata: 26 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10840 CBS - Médico Científica Comércio e Representação Ltda (11)33472700 08000157199 
E-mail  Keila@cbsmed.com.br 

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

5 3.840,00 UND 

Agulha anestésica espinhal descartável calibre 25 G x 3 ½, estéril, apirogênica para 
anestesia raquidiana. Em aço inoxidável conforme a norma ISO 9626. Com ponta 
Quincke com design que proporciona velocidade no retorno do líquor e melhor fluxo do 
agente anestésico. Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do bisel 
e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção.Canhão translúcido que 
proporciona rápida visualização do líquor .Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade 
de remoção de tecidos durante a punção. BD 

5,6500 

77 96,00 UND Dreno  Kerr  em "T",látex atóxico, descartável, estéril, nº 10. TAYLOR 11,2200 
78 96,00 UND Dreno  Kerr  em "T",látex atóxico, descartável, estéril, nº 12. TAYLOR 10,8700 
79 180,00 UND Dreno  Kerr  em "T",látex atóxico, descartável, estéril, nº 14.TAYLOR 11,2000 
80 180,00 UND Dreno  Kerr  em "T",látex atóxico, descartável, estéril, nº 16.TAYLOR 11,2000 

81 1.560,00 UND 
Dreno cirúrgico, de penrose, látex atóxico, com pó bio-absorvível, com gaze, nº 01, 
descartável, estéril. WALTEX 

1,1800 

82 1.500,00 UND 
Dreno cirúrgico, de penrose, látex atóxico, com pó bio-absorvível, com gaze, nº 02, 
descartável, estéril. WALTEX 

1,4200 

83 1.000,00 UND 
Dreno cirúrgico, de penrose, látex atóxico, com pó bio-absorvível, com gaze, nº 03, 
descartável, estéril. WALTEX 

1,5600 

93 144,00 UND 
Dreno Suctor,  de sucção contínua, aspiração e drenagem - PVC atóxico siliconizado, 
transparente, fole sanfonado com alça em PVC, com agulha em aço inox, 4,8 mm 
(3/16"), descartável, estéril. Frasco coletor capacidade 400 ml. BIOVACUO 

15,6000 

109 4.100,00 RL 

Esparadrapo impermeável medindo 10 cm largura e 4,5 metros de comprimento. 
Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar 
facilidade de rasgo sem desfiamento, massa adesiva à base de borracha natural, óxido 
de sinco e resina impermeabilizante. Deve possuir excelente adesividade, fixação, 
flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Com bordas serrilhadas para favorecer e 
orientar o corte em linha reta, sem o uso de instrumentos cortantes. Embalagem em 
carretel plástico com capa. MISSNER 

3,8800 

111 600,00 UND 

Espéculo ginecológico descartável tamanho grande. Modelo collins, não lubrificado, não 
estéril, transparente. Composto por duas lâminas articuladas em poliestireno cristal e 
poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrências 
com bordas lisas e um parafuso borboleta rosqueável em nylon de engenharia. 
Embalado individualmente. Dimensões das lâminas: 110mm (comprimento) x 27 mm 
(largura) x 15 mm (profundidade).VAGISPEC 

0,9500 

123 60,00 UND 

Frasco de drenagem mediastinal em PVC, transparente atóxico, graduado e com rótulo 
para identificação do paciente, extensão em PVC flexível, transparente de 1,20m de 
comprimento, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo, tampa de 
oclusão hermética em polietileno com 2 saídas e alça para fixação de 2,40m de 
comprimento, reservatório com capacidade para 1000 ml LAC MEDICAL 

18,2700 

132 4.800,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho G, flexível, 
dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 13.392/95. 
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao 
antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir 
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. DESCARPACK 

10,8800 

134 9.300,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho P, flexível, 
dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 13.392/95. 
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao 
antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir 
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. DESCARPACK 

10,8800 

135 3.650,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho PP, 
flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 
13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste 
ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. DESCARPACK  

10,8800 

151 3.600,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit composto 
de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para 
revestimento. Capacidade de 3 litros. SAFE PACK / POLARFIX 

1,1700 
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03 12,00 CX 

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 40 x 8 mm . Diâmetro  
21 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para penetração suave , 
delicada e deslize  perfeito na pele. Canhão  verde no padrão  universal de cores 
(NBR/ISO 10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. 
Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. BD 

9,46 

16 36.600,00 RL 

Atadura  crepom medindo 12 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento com 
densidade de 13 fios/cm², com peso de no mínimo 32 gramas por unidade, 
confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente acabadas, 
isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam 
afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. De acordo com as  
especificações da NRB 14.056. POLARFIX 

0,45 

17 7.200,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  8 cm x 1,8m. Composto de fibras 
100% algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em saco plástico com 12 unidades. Peso por pacote de no mínimo 120 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15.620. POLARFIX 

0,36 

18 7.200,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  10 cm x 1,8m. Composto de fibras 
100% algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em saco plástico com 12 unidades. Peso por pacote de no mínimo 156 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15.620. POLARFIX 

0,44 

19 6.000,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  12 cm x 1,8m. Composto de fibras 
100% algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em saco plástico com 12 unidades. Peso por pacote de no mínimo 180 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15.620. POLARFIX 

0,53 

continua...

108 1.800,00 UND 

Espaçador para uso adulto e pediátrico. Indicado para dosagem de medicamentos 
aerossóis. Encaixe universal, compatível com a maioria das bombinhas, válvula 
unidirecional. Capacidade 250 ml, acompanha máscara em PVC macia e atóxica 
tamanho P.  MEDICATE 

23,01 

112 26.800,00 UND 

Espéculo ginecológico descartável tamanho médio. Modelo collins, não lubrificado, não 
estéril, transparente. Composto por duas lâminas articuladas em poliestireno cristal e 
poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrências 
com bordas lisas e um parafuso borboleta rosqueável em nylon de engenharia. 
Embalado individualmente. Dimensões das lâminas: 90 mm (comprimento) x 26 mm 
(largura) x 11 mm (profundidade). VAGISPEC 

0,73 

124 84,00 UND 

Frasco de drenagem mediastinal em PVC, transparente atóxico, graduado e com rótulo 
para identificação do paciente, extensão em PVC flexível, transprente de 1,20m de 
comprimento, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo, tampa de 
oclusão hermética em polietileno com 2 saídas e alça para fixação de 2,40m de 
comprimento, reservatório com capacidade para 2000 ml LAC MEDICAL 

19,85 

133 10.320,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho M, flexível, 
dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 13.392/95. 
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao 
antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir 
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. DESCARPACK 

10,98 

179 1.550,00 UND 

Sonda  Folley nº 16   2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em látex siliconizado, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para todos os 
tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão e 
calibre marcados na válvula. SOLIDOR 

1,46 

180 1.370,00 UND 

Sonda  Folley nº 18   2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em látex siliconizado, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para todos os 
tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão e 
calibre marcados na válvula. SOLIDOR 

1,46 
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110 1.200,00 RL 

Esparadrapo impermeável medindo 5 cm largura e 4,5 metros de comprimento. 
Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar 
facilidade de rasgo sem desfiamento, massa adesiva à base de borracha natural, óxido 
de sinco e resinas. Deve possuir excelente adesividade, fixação, flexibilidade, 
resistência e impermeabilidade.  Com bordas serrilhadas para favorecer e orientar o 
corte em linha reta, sem o uso de instrumentos cortantes. Embalagem em carretel 
plástico com capa. MISSNER 

2,28 

136 6.600,00 UND 
Máscara de proteção contra bacilo de tuberculose e virus H1N1 (PFF2). Com elástico, 
clip nasal embutido,hipoalergênica, branca, descartável. Embalagem Individual. 3M 

3,30 

154 6.000,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit composto 
de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para 
revestimento. Capacidade de 20 litros. SAFEPACK / POLARFIX 

3,14 

 
Ata: 27 
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38 3,00 UND 

Cateter  Intravenoso central de Inseção Periférica mono lúmen (PICC).  Tamanho 16 G / 4 
FR  x 60 cm de comprimento. Confeccionado em poliuretano radiopaco, estéril, descartável, 
termosensível que permita acesso venoso de longa duração. Com marcações, aletas de 
fixação e prolongador integrado. Acompanha kit de punção (agulha, dilatador e fio guiam).  
VYGON 

275,0000 

39 72,00 UND 

Cateter  Intravenoso central de Inseção Periférica mono lúmen (PICC).  Tamanho  17 G / 3 
FR x 60 cm de comprimento. Confeccionado em poliuretano radiopaco, estéril, descartável, 
termosensível que permita acesso venoso de longa duração. Com marcações, aletas de 
fixação e prolongador integrado. Acompanha kit de punção (agulha, dilatador e fio guia).  
VYGON 

190,0000 

C t t I t t l d I ã P ifé i lú (PICC) T h 24 G / 2

42 60,00 UND 

Cateter  Intravenoso central de Inseção Periférica mono lúmen (PICC).  Tamanho  24 G / 2 
FR x 30 cm de comprimento. Confeccionado em poliuretano radiopaco, estéril, descartável, 
termosensível que permita acesso venoso de longa duração. Com marcações, aletas de 
fixação e prolongador integrado. Acompanha kit de punção (agulha, dilatador e fio guia).  
VYGON 

190,0000 

43 60,00 UND 

Cateter  Intravenoso central de Inseção Periférica mono lúmen (PICC).  Tamanho  27 G / 1 
FR x 30 cm de comprimento. Confeccionado em poliuretano radiopaco, estéril, descartável, 
termosensível que permita acesso venoso de longa duração. Com marcações, aletas de 
fixação e prolongador integrado. Acompanha kit de punção (agulha, dilatador e fio guia).  
VYGON 

275,0000 

44 3,00 UND 

Cateter Intravenoso central de Inseção Periférica mono lúmen (PICC).  Tamanho 14 G / 5 
FR  x 60 cm de comprimento. Confeccionado em poliuretano radiopaco, estéril, descartável, 
termosensível, que permita acesso venoso de longa duração. Com marcações, aletas de 
fixação e prolongador integrado. Acompanha kit de punção (agulha, dilatador e fio guia).  
VYGON 

275,0000 

148 60,00 UND 
protetor ocular para fototerapia, composto por uma banda de tecido duplo em algodão 
atoxico, hipoalegico e anti- escara , anatomico, com velcro na extremidade para fixação. 
Com black-out para impedir a passagem de luz - tamanho grande SMALL BEGINNINGS 

18,0000 

149 60,00 UND 
protetor ocular para fototerapia, composto por uma banda de tecido duplo em algodão 
atoxico, hipoalegico e anti- escara , anatomico, com velcro na extremidade para fixação. 
Com black-out para impedir a passagem de luz - tamanho médio SMALL BEGINNINGS 

18,0000 

150 60,00 UND 
protetor ocular para fototerapia, composto por uma banda de tecido duplo em algodão 
atoxico, hipoalegico e anti- escara , anatomico, com velcro na extremidade para fixação. 
Com black-out para impedir a passagem de luz - tamanho pequeno SMALL BEGINNINGS 

18,0000 
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14 520,00 UND 

Almotolia de plástico de bico reto, na cor  ambar( marrom), capacidade para 250 ml. 
Composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente 
em material plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento 
perfeito. Rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando 
perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. J PROLAB 

1,3700 

96 1.008,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  50 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave .  ESTERICARE 

14,6800 

97 1.008,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  80 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave .  ESTERICARE 

22,4900 

100 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  250 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave .  ESTERICARE 

70,5600 

112 26.800,00 UND 

Espéculo ginecológico descartável tamanho médio. Modelo collins, não lubrificado, não 
estéril, transparente. Composto por duas lâminas articuladas em poliestireno cristal e 
poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrências 
com bordas lisas e um parafuso borboleta rosqueável em nylon de engenharia. 
Embalado individualmente. Dimensões das lâminas: 90 mm (comprimento) x 26 mm 
(largura) x 11 mm (profundidade). 
GYNUS / KOLPLAST 

0,7000 

113 23.200,00 UND 

Espéculo ginecológico descartável tamanho pequeno. Modelo collins, não lubrificado, 
não estéril, transparente. Composto por duas lâminas articuladas em poliestireno cristal 
e poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem 
reentrências com bordas lisas e um parafuso borboleta rosqueável em nylon de 
engenharia. Embalado individualmente. Dimensões das lâminas: 85 mm (comprimento) 
x 17 mm (largura) x 13 mm (profundidade).GYNUS / KOLPLAST 

0,5900 

157 4.260,00 UND 

Recipiente para coleta de resíduos de serviços   de saúde e material  perfurocortante, 
rígido; impermeável, resistente a perfurações, constituido de polipropileno grau 
medicona cor amarela translúcida, projetado de forma a permitir autoclavagem e  
incineração em conformidade com NR 32, dotado de tampa e bocal que evita o contato 
e o retorno do material descartado com sobretampa de  fechamento seguro livre de 
vazamento . Apresenta o simbolo internacional normatizado para material infectante e 
linha demarcatprio de enchimento assim como demais identificações e adevertências na 
cor preta impressa de tinta atoxica e apirogênica. Capacidade para 13 Litros.  LABOR 
IMPORT 

17,4500 

162 720.000,00 UND 
Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml, graduada em 
100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica ,estéril. Com agulha 13 x 
3,8 parede fina e bisél trifacetado. Sem dispositivo de segurança. INJEX 

0,1969 

203 156,00 UND 

Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 3,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / 
LAMEDID / WELL LEAD 

2,5700 

204 280,00 UND 

Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 6,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / 
LAMEDID / WELL LEAD 

2,3200 

205 230,00 UND 

Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 6,5. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR  / 
LAMEDID / WELL LEAD 

2,3200 

206 350,00 UND 

Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 7,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / 
LAMEDID / WELL LEAD 

2,3200 

207 685,00 UND 

Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 7,5. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / 
LAMEDID / WELL LEAD 

2,3200 

213 84,00 UND 

Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 5,0. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / LAMEDID / WELL 
LEAD 

1,7500 
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15 860,00 UND 

Almotolia de plástico de bico reto, transparente, capacidade para 250 ml. Composta de 3 
partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em material 
plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento 
perfeito. Rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando 
perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. J.PROLAB 

1,3700 

f ( )
continua...



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°958 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 01 DE MARÇO DE 201304

98 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  120 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave .  ESTERICARE 

34,0000 

99 192,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  150 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave .  ESTERICARE 

40,6900 

101 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  300 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave .  ESTERICARE 

75,5900 

111 600,00 UND 

Espéculo ginecológico descartável tamanho grande. Modelo collins, não lubrificado, não 
estéril, transparente. Composto por duas lâminas articuladas em poliestireno cristal e 
poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrências 
com bordas lisas e um parafuso borboleta rosqueável em nylon de engenharia. 
Embalado individualmente. Dimensões das lâminas: 110mm (comprimento) x 27 mm 
(largura) x 15 mm (profundidade).KOLPLAST 

1,0200 

155 1.920,00 UND 

Recipiente para coleta de resíduos de serviços   de saúde e material  perfurocortante, 
rígido; impermeável, resistente a perfurações, constituido de polipropileno grau 
medicona cor amarela translúcida, projetado de forma a permitir autoclavagem e  
incineração em conformidade com NR 32, dotado de tampa e bocal que evita o contato 
e o retorno do material descartado com sobretampa de  fechamento seguro livre de 
vazamento . Apresenta o simbolo internacional normatizado para material infectante e 
linha demarcatprio de enchimento assim como demais identificações e adevertências na 
cor preta impressa de tinta atoxica e apirogênica. Capacidade 3 Litros. LABOR IMPORT 

11,00 

156 2.300,00 UND 

Recipiente para coleta de resíduos de serviços   de saúde e material  perfurocortante, 
rígido; impermeável, resistente a perfurações, constituido de polipropileno grau 
medicona cor amarela translúcida, projetado de forma a permitir autoclavagem e  
incineração em conformidade com NR 32, dotado de tampa e bocal que evita o contato 
e o retorno do material descartado com sobretampa de  fechamento seguro livre de 
vazamento . Apresenta o simbolo internacional normatizado para material infectante e 
linha demarcatprio de enchimento assim como demais identificações e adevertências na 
cor preta impressa de tinta atoxica e apirogênica. Capacidade 7 Litros. LABOR IMPORT 

12,79 

210 84,00 UND 

Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 3,0. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / LAMEDID / WELL 
LEAD 

1,6400 

211 84,00 UND 

Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 3,5. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / LAMEDID / WELL 
LEAD 

1,6400 

212 84,00 UND 

Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 4,0. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / LAMEDID / WELL 
LEAD 

1,6600 

214 144,00 UND 

Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 5,5. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / LAMEDID / WELL 
LEAD 

1,7500 

215 144,00 UND 

Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 6,5. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / LAMEDID / WELL 
LEAD 

1,7500 

 
Ata: 28 – 3° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10304 CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  (43)3024-4600   
E-mail  cirurgicalondrina@gmail.com 

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

208 410,00 UND 

Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 8,5. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR / 
LAMEDID / WELL LEAD 

2,3500 

209 156,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 9,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  SOLIDOR 

2,3500 

 
Ata: 29 – 2° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
9585 COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (47) 3433-2065   

E-mail cointer@cointer.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

117 1.000,00 UND 

Folha teste Bowie-Dick a vapor saturado para autoclaves. Livre de chumbo e outros 
metais pesados e está  em conformidade com a normativa EN 867-3, Classe B. 
Embalagem caixa com 50 folhas. Apresenta local para indicação de data, número do 
esterilizador e iniciais do operador. 3M 

4,8400 

136 6.600,00 UND 
Máscara de proteção contra bacilo de tuberculose e virus H1N1 (PFF2). Com elástico, 
clip nasal embutido,hipoalergênica, branca, descartável. Embalagem Individual. 3M 

1,8900 

 
Ata: 30 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10512 COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA 41 3665-5353   
E-mail  licitação@cirurgicabramed.com.br 

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

56 6.600,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 10 x 10 cm, fechada e 20 x 40 cm 
aberta, densidade de 13 fios por cm², com peso de 2g por unidade, confeccionada com 
fio 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas 
e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para 
evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades. O produto deverá 
atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. MEDBLANC 

24,6900 

57 3.600,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 15 x 30 cm 
aberta, densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionada com 
fio 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas 
e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para 
evitar o desfiamento.Embaladas em pacotes com 500 unidades. O produto deverá 
atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. MEDBLANC 

10,6500 

58 720,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila  estéril medindo 10 x 10 cm, fechada e 20 x 40 cm aberta, 
densidade de 13 fios por cm², com peso de 2g por unidade, confeccionada com fio 
100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e 
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para 
evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 5 unidades. O produto deverá atender 
na íntegra as especificações da NBR 13.843. MEDBLANC 

1,2400 

62 360,00 UND 
Conjunto para nebulização completo. Contendo  máscara tamanho adulto, transparente, 
anatômica, atóxica, tubo extensor, com no mínimo 150 cm de comprimento, copo e tubo 
extensor e conector  ¾ 16 UNF para  ar comprimido. DARU 

6,9900 

70 1.500,00 UND 
Curativo transparente esteril, hipoalergenico constituido de uma pelicula de poliuretano, 
permeavel ao oxigenio e vapor d'agua, para fixação de cateteres, medindo entre 5 e 8 
cm. CURATEC 

2,5800 

71 30,00 UND 
Dispositivo automático de punção intra óssea: agulha calibre 15G (comprimento 
ajustável de 10mm a 48mm), descartável e de uso único, dotado de sistema automático 
de aplicação através de mola calibrada, embalada individualmente. EUROMED 

275,0000 

72 30,00 UND 
Dispositivo automático de punção intra óssea: agulha calibre 18G (comprimento 
ajustável de 14mm a 38mm), descartável e de uso único, dotado de sistema automático 
de aplicação através de mola calibrada. Éstéril. Embalada individualmente. EUROMED  

275,0000 

94 70,00 UND 

Eletrodo ADULTO para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero solido, 
gel adesivo e elemento condutivo em estanho. Embalado em lâmina multi camada, com 
pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Deve possuir sensor de RCP que 
informa a profundidade e freqüência durante a RCP e desenho do correto 
posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade de até 18 meses; 
para uso em desfibrilador externo automático ZOLL AED PLUS. Comprimento do cabo 
de conexão mínima de 120cm. Eletrodo do ápice e esterno com área total mínima de 
165 cm². Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo 
de validade e legislação sanitária pertinente ao produto.ZOLL  

1.089,0000 

95 24,00 UND 

Eletrodo PEDIATRICO para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero 
solido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho. Embalado em lâmina multi 
camada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Com desenho do 
correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade de até 18 
meses; para uso em desfibrilador externo automático ZOLL AED PLUS. Comprimento 
do cabo de conexão mínima de 80cm. Eletrodo do ápice e esterno com área total 
mínima de 70 cm². Eletrodo do esterno com area mínima total de 124cm². Embalagem 
adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote 
conforme a  legislação sanitária pertinente ao produto. ZOLL 

1.389,9900 

118 30.000,00 UND 

Fralda Descartável Geriátrica tamanho Extra Grande. Para pacientes com  peso entre : 
100 a 120 quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta absorção, 
adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura 
ajustável, com recortes nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-
vazamento, duas tiras laterais para boa fixação.Comprimento total da fralda de no 
mínimo 45 cm e largura total da manta de no mínimo 9 cm. EUROFRAL / PAPEGU 

0,9160 

119 16.000,00 UND 

Fralda Descartável Geriátrica tamanho Grande. Para pacientes com  peso entre : 80 a 
100 quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta absorção, adequadas a 
sua finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura ajustável, com 
recortes nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas tiras 
laterais para boa fixação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 9 cm. EUROFRAL / PAPEGU 

0,7280 

120 7.000,00 UND 

Fralda Descartável Geriátrica tamanho Médio. Para pacientes com  peso entre : 50 a 70 
quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta absorção, adequadas a sua 
finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura ajustável, com recortes 
nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas tiras laterais 
para boa fixação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 cm e largura total da 
manta de no mínimo 9 cm. EUROFRAL / PAPEGU.  

0,7280 

121 3.000,00 UND 

Fralda Descartável Geriátrica tamanho Pequeno. Para pacientes com  peso entre : 20 a 
40 quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta absorção, adequadas a 
sua finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura ajustável, com 
recortes nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas tiras 
laterais para boa fixação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 9 cm. EUROFRAL / PAPEGU.  

0,6390 

122 40.000,00 UND 

Fralda descartável infantil com barreira antivazamento. Formato anatômico de cintura 
ajustável, dotado de recortes nas pernas, com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste 
perfeito e livre de vazamentos. Camadas internas e externas perfeitamente sobrepostas  
com as bordas inidas entre si fixando a   camada intermediária, evitando seu 
deslocamento durante o  uso, Ser isenta de substâncias ou tóxicas, apresentar maciez e 
absorção adequadas a sua finalidade, apresentar superfície uniforme. Livre de 
empelotamento ou qualquer defeito prejudicial ao seu uso. O revestimento externo 
deverá ser confeccionado em plástico apropriado, do tipo filme polietileno, flexível e 
resistência adequada, ser dotada  de faixa multi ajustável de duas tiras adesivas 
abre/fecha, que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio. Tamanho grande, 
para crianças com peso de 9 a 13 kg. EUROFRAL / PAPEGU 

0,2590 

126 30.000,00 SHE 
Gel lubrificante em sache, incolor, transparente, não gorduroso, inodoro, solúvel em 
água, embalagem em poliéster metalizado com polietileno, em tamanho similar ao do 
preservativo masculino, apresentação individual em sache de 5 gramas. CARBOGEL  

0,4000 

137 60,00 UND 

Máscara de Venturi não reinalante com bolsa reservatória "alta concentração". Tamanho 
adulto. Máscara facial com bolsa reservatório, máscara em silicone transparente, 
adaptação boca e nariz simultaneamente, com presilha elástica e válvula de escape, 
bolsa reservatória de oxigênio, tubo de adaptação em alta concentração de oxigênio. 
PROTEC 

28,6990 

139 30,00 UND 

Máscara de Venturi não reinalante com bolsa reservatória "alta concentração". Tamanho 
neo-natal. Máscara facial com bolsa reservatório, máscara em silicone transparente, 
adaptação boca e nariz simultaneamente, com presilha elástica e válvula de escape, 
bolsa reservatória de oxigênio, tubo de adaptação em alta concentração de oxigênio. 
PROTEC 

28,6990 

142 5,00 UND 
Máscara oronasal Fullface, sem válvula expiratória, em polipropileno, com suporte para 
apoio na testa, coxim em silicone e cinta de fixação.  Tamanho pequeno.  
RESPIRONCS 

1.297,9900 

143 5,00 UND 
Máscara oronasal Fullface, sem válvula expiratória, em polipropileno, com suporte para 
apoio na testa, coxim em silicone e cinta de fixação. Tamanho médio. RESPIRONCS 

1.319,9900 

144 5,00 UND 
Máscara oronasal Fullface, sem válvula expiratória, em polipropileno, com suporte para 
apoio na testa, coxim em silicone e cinta de fixação. Tamanho grande. RESPIRONCS 

1.221,9900 

156 2.300,00 UND 

Recipiente para coleta de resíduos de serviços   de saúde e material  perfurocortante, 
rígido; impermeável, resistente a perfurações, constituido de polipropileno grau 
medicona cor amarela translúcida, projetado de forma a permitir autoclavagem e  
incineração em conformidade com NR 32, dotado de tampa e bocal que evita o contato 
e o retorno do material descartado com sobretampa de  fechamento seguro livre de 
vazamento . Apresenta o simbolo internacional normatizado para material infectante e 
linha demarcatprio de enchimento assim como demais identificações e adevertências na 
cor preta impressa de tinta atoxica e apirogênica. Capacidade 7 Litros LABOR IMPORT.   

12,7000 

continua...

191 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 12, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico.TAYLOR 

22,0500 

192 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 14, em borracha descartável, em borracha descartável,  estéril  
embalagem individual em papel grau cirúrgico .TAYLOR 

22,0500 

193 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 16, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico .TAYLOR 

22,0500 

194 60,00 UND 
Sonda Pezzer nº 18, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico .TAYLOR 

22,0500 

195 60,00 UND 
Sonda Pezzer nº 20, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico .TAYLOR 

22,0500 

196 60,00 UND 
Sonda Pezzer nº 22, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico .TAYLOR 

22,0500 

197 60,00 UND 
Sonda Pezzer nº 24, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico .TAYLOR 

22,0500 

198 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 26, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico TAYLOR 

22,0500 

199 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 28, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico TAYLOR 

22,0500 

 
Ata: 30 – 2° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10512 COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA 41 3665-5353   
E-mail  licitação@cirurgicabramed.com.br 

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

9 2.750,00 FRC 
Álcool etílico 70% gel. Solução desinfectante para as mãos. Uso hospitalar . Frasco 500 
gramas ou 500 ml. MEGA QUIMICA 

2,7200 

10 2.300,00 GL 
Álcool etílico 70% gel. Solução desinfectante para as mãos. Uso hospitalar. Galão  5 
quilos ou 5 litros .MEGA QUIMICA 

28,3500 

22 3.500,00 PCT 
Avental cirúrgico descartável, manga longa com cinto e punho elástico, branco, 
confeccionado em tecido não tecido ( TNT). Pacote com 10 unidades. SKY 

10,3900 

59 156.000,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 15 x 30 cm aberta, 
densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionada com fio 
100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e 
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para 
evitar o desfiamento.Embaladas em pacotes com 5 unidades. O produto deverá atender 
na íntegra as especificações da NBR 13.843. TEXPHARMA 

0,2490 

63 840,00 UND 
Conjunto para nebulização completo. Contendo  máscara tamanho adulto, transparente, 
anatômica, atóxica, tubo extensor, com no mínimo 150 cm de comprimento, copo e tubo 
extensor e conector  9/16   18UNF para oxigênio. DARU 

4,6000 

64 240,00 UND 
Conjunto para nebulização completo. Contendo  máscara tamanho infantil, transparente, 
anatômica, atóxica, tubo extensor, com no mínimo 150 cm de comprimento, copo e tubo 
extensor e conector  9/16   18UNF para oxigênio. DARU 

4,6000 

66 12,00 UND 
CPAP nasal infantil no 0 (zero), kit completo - composto por cânula nasal, traquéias 
flexíveis, touca com faixa de fixação com velcro, cubos de espuma, linha de pressão, 
circuito para ventilador e conectores SILMAG 

79,9900 

67 12,00 UND 
CPAP nasal infantil no 1 (um), kit completo - composto por cânula nasal, traquéias 
flexíveis, touca com faixa de fixação com velcro, cubos de espuma, linha de pressão, 
circuito para ventilador e conectores SILMAG 

137,5000 

68 12,00 UND 
CPAP nasal infantil no 2 (dois), kit completo - composto por cânula nasal, traquéias 
flexíveis, touca com faixa de fixação com velcro, cubos de espuma, linha de pressão, 
circuito para ventilador e conectores SILMAG 

115,0000 

69 12,00 UND 
CPAP nasal infantil no 3 (três), kit completo - composto por cânula nasal, traquéias 
flexíveis, touca com faixa de fixação com velcro, cubos de espuma, linha de pressão, 
circuito para ventilador e conectores SILMAG 

115,0000 

77 96,00 UND Dreno  Kerr  em "T",látex atóxico, descartável, estéril, nº 10. TAYLOR 12,9600 
78 96,00 UND Dreno  Kerr  em "T",látex atóxico, descartável, estéril, nº 12. TAYLOR 11,9900 
79 180,00 UND Dreno  Kerr  em "T",látex atóxico, descartável, estéril, nº 14. TAYLOR 11,9000 
80 180,00 UND Dreno  Kerr  em "T",látex atóxico, descartável, estéril, nº 16. TAYLOR 11,9900 

129 60.000,00 UND 
Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartável, estéril, embalagem 
individual. Com dispositivo  retrátil de segurança de acordo com as  exigências da  NR 
32. PREMIUM. 

0,2590 

138 60,00 UND 

Máscara de Venturi não reinalante com bolsa reservatória "alta concentração". Tamanho  
infantil. Máscara facial com bolsa reservatório, máscara em silicone transparente, 
adaptação boca e nariz simultaneamente, com presilha elástica e válvula de escape, 
bolsa reservatória de oxigênio, tubo de adaptação em alta concentração de oxigênio. 
PROTEC 

26,9500 

157 4.260,00 UND 

Recipiente para coleta de resíduos de serviços   de saúde e material  perfurocortante, 
rígido; impermeável, resistente a perfurações, constituido de polipropileno grau 
medicona cor amarela translúcida, projetado de forma a permitir autoclavagem e  
incineração em conformidade com NR 32, dotado de tampa e bocal que evita o contato 
e o retorno do material descartado com sobretampa de  fechamento seguro livre de 
vazamento . Apresenta o simbolo internacional normatizado para material infectante e 
linha demarcatprio de enchimento assim como demais identificações e adevertências na 
cor preta impressa de tinta atoxica e apirogênica. Capacidade para 13 Litros. LABOR 
IMPORT 

17,4600 

170 1.000,00 L 
Solução degermante  a base de digluconaco de clorexidina 4%  + tensoativos - Uso 
hospitalar. Frasco 1 litro. RIOQUÍMICA 

14,3000 

185 1.100,00 UND 
Sonda Malecot (uretral) nº 12, em  borracha de látex, descartável, estéril, apirogênica, 
embalagem individual.TAYLOR 

24,8000 

186 24,00 UND 
Sonda Malecot  (uretral) nº 24, em  borracha de látex, descartável, estéril, apirogênica, 
embalagem individual. TAYLOR 

24,2000 

187 24,00 UND 
Sonda Malecot (uretral) nº 26, em  borracha de látex, descartável, estéril, apirogênica, 
embalagem individual. TAYLOR 

24,9900 

 
Ata: 30 – 3° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
10512 COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA 41 3665-5353   
E-mail  licitação@cirurgicabramed.com.br 

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
1 1.260,00 L Agua oxigenada 10 volumes, para uso hospitalar - frascos 1 litro .RIOQUIMICA 2,3600 

96 1.008,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  50 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . HARBO 

16,5000 

97 1.008,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  80 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . HARBO 

24,8000 

100 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  250 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . HARBO 

76,9800 

108 1.800,00 UND 

Espaçador para uso adulto e pediátrico. Indicado para dosagem de medicamentos 
aerossóis. Encaixe universal, compatível com a maioria das bombinhas, válvula 
unidirecional. Capacidade 250 ml, acompanha máscara em PVC macia e atóxica 
tamanho P. INALAIR 

29,9900 

155 1.920,00 UND 

Recipiente para coleta de resíduos de serviços   de saúde e material  perfurocortante, 
rígido; impermeável, resistente a perfurações, constituido de polipropileno grau 
medicona cor amarela translúcida, projetado de forma a permitir autoclavagem e  
incineração em conformidade com NR 32, dotado de tampa e bocal que evita o contato 
e o retorno do material descartado com sobretampa de  fechamento seguro livre de 
vazamento . Apresenta o simbolo internacional normatizado para material infectante e 
linha demarcatprio de enchimento assim como demais identificações e adevertências na 
cor preta impressa de tinta atoxica e apirogênica. Capacidade 3 Litros. LABOR IMPORT 

11,0000 
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16 36.600,00 RL 

Atadura  crepom medindo 12 cm de largura por 1,80m em repouso de comprimento 
com densidade de 13 fios/cm², com peso de no mínimo 32 gramas por unidade, 
confeccionada em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, possuindo bastante 
elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente 
acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos 
que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas individualmente. De 
acordo com as  especificações da NRB 14.056. POLARFIX.  

0,4230 

54 1.200,00 PCT 

Compressa cirúrgica campo operatório não estéril tipo I medindo 45 x 50 cm, 
confeccionada com fio 100% algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, 
fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas, com no mínimo 25 
gramas e com fio radiopaco. Deverá possuir costuras para evitar o deslizamento das 
laterais e dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo formando uma alça livre 
contendo no mínimo 30 cm de comprimento. A compressa deve ser isenta de 
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas, 
impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer tipos de defeitos que possam afetar seu 
desempenho durante o seu uso. Embaladas em pacotes com 50 unidades. O produto 
deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14767. POLAR FIX 

43,9000 

116 5.550,00 RL 

Fita adesiva crepada para uso hospitalar em autoclaves , branca. Com boa adesão, 
confeccionada em papel crepado a base de celulose, recebendo em uma das faces 
massa adesiva a base de borradhca natural, óxido de zinco e resinas e em outra face 
uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Apresenta listas diagonais 
contínuas indicadoras com tinta termo reativa, resistente a alta temperatura. Tamanho 
19 mm de largura . Rolo de 30 metros. Embalagem individual. MISSNER.  

3,1200 

125 420,00 UND 
Gel condutor, incolor, neutro para acoplamento ultrassônico e eletrocardiograma. 
Embalagem almotolia de 100 a 200 gramas MULTIGEL.  

0,9580 

147 100.000,00 UND 
Preservativo masculino, classe 1, tipo A, lubrificado, fabricado em látex de alta 
resistência, com extra sensibilidade, testado eletronicamente e individualmente, 
largura nominal de 52 mm, com selo do INMETRO. BLOWTEX 

0,1160 

154 6.000,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com 
NBR 13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit 
composto de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola 
para revestimento. Capacidade de 20 litros. POLAR FIX 

3,1180 

202 60.000,00 PCT 
Touca sanfonada descartável branca com elástico duplo em toda a volta . 
Confeccionado em TNT (tecido não tecido)30 g/m2 para uso hospitalar. Tamanho 
padrão. Pacote com 100 unidades. DESCARPACK 

3,7500 
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57 3.600,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 15 x 30 cm 
aberta, densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionada 
com fio 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, 
purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda 
a sua extensão para evitar o desfiamento.Embaladas em pacotes com 500 unidades. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. AMERICA 
MEDICAL. 

10,6900 

110 1.200,00 RL 

Esparadrapo impermeável medindo 5 cm largura e 4,5 metros de comprimento. 
Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar 
facilidade de rasgo sem desfiamento, massa adesiva à base de borracha natural, 
óxido de sinco e resinas. Deve possuir excelente adesividade, fixação, flexibilidade, 
resistência e impermeabilidade.  Com bordas serrilhadas para favorecer e orientar o 
corte em linha reta, sem o uso de instrumentos cortantes. Embalagem em carretel 
plástico com capa. MISSNER 

2,1780 

130 7.740,00 PAR 

Luva cirúrgica, número 8,5 . Látex natural, formato anatômico, com bainha, sem falhas 
emendas ou furos.  Éstéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, hipoalergênica, atóxica, descartável, formato anatômico, conforme 
norma ABNT e abertura asséptica. MUCAMBO. 

0,8600 

153 6.720,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com 
NBR 13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit 
composto de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola 
para revestimento. Capacidade de 13 litros. POLAR FIX 

2,1750 
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60 30.000,00 UND 
Conexão para infusão de solução parenteral 2 vias, estéril e apirogênico. O produto 
deverá ser embalado em papel grau cirúrgico individualmente. TKL 

0,4380 continua...
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109 4.100,00 RL 

Esparadrapo impermeável medindo 10 cm largura e 4,5 metros de comprimento. 
Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar 
facilidade de rasgo sem desfiamento, massa adesiva à base de borracha natural, 
óxido de sinco e resina impermeabilizante. Deve possuir excelente adesividade, 
fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Com bordas serrilhadas para 
favorecer e orientar o corte em linha reta, sem o uso de instrumentos cortantes. 
Embalagem em carretel plástico com capa. MISSNER 

4,3560 

113 23.200,00 UND 

Espéculo ginecológico descartável tamanho pequeno. Modelo collins, não lubrificado, 
não estéril, transparente. Composto por duas lâminas articuladas em poliestireno 
cristal e poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem 
reentrências com bordas lisas e um parafuso borboleta rosqueável em nylon de 
engenharia. Embalado individualmente. Dimensões das lâminas: 85 mm 
(comprimento) x 17 mm (largura) x 13 mm (profundidade). GINECOL 

0,7320 

129 60.000,00 UND 
Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartável, estéril, embalagem 
individual. Com dispositivo  retrátil de segurança de acordo com as  exigências da  NR 
32. TKL. 

0,2690 

133 10.320,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho M, 
flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 
13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e 
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. DESCARPACK 

12,0000 

134 9.300,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho P, 
flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 
13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e 
ajuste ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. DESCARPACK 

12,0000 

152 7.560,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com 
NBR 13.853, de papelão resistente com alça dupla travamento automático. Kit 
composto de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola 
para revestimento. Capacidade de 7 litros. POLAR FIX 

1,5621 
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12 520,00 UND 

Almotolia de plástico de bico reto, na cor  ambar( marrom), capacidade para 150 ml. 
Composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em 
material plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento 
perfeito. Rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando 
perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. JPROLAB 

1,2000 

13 860,00 UND 

Almotolia de plástico de bico reto, transparente, capacidade para 150 ml. Composta de 3 
partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em material 
plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado 
em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito. Rosqueador 
confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de 
bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. JPROLAB 

1,0800 

22 3.500,00 RL 
Avental cirúrgico descartável, manga longa com cinto e punho elástico, branco, 
confeccionado em tecido não tecido ( TNT). Pacote com 10 unidades. DESCARPACK 

10,0500 

28 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 0 FRADEL 25,3000 
29 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 1 FRADEL 25,3000 
30 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 2 FRADEL 25,3000 
31 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 3 FRADEL 26,0800 
32 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 4 FRADEL 26,0800 
33 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 5 FRADEL 25,9900 

51 504,00 UND 
Coletor de urina  masculino, confeccionado em látex flexível, com extensão e preservativo 
masculino nº 06. BIOSANI 

1,0500 

60 30.000,00 UND 
Conexão para infusão de solução parenteral 2 vias, estéril e apirogênico. O produto 
deverá ser embalado em papel grau cirúrgico individualmente. VITALGOLD 

0,3800 

61 3.000,00 UND 
Conexão para infusão de solução parenteral 3 vias, (torneira)  estéril e apirogênico. O 
produto deverá ser embalado em papel grau cirúrgico individualmente. STARMED 

0,4200 

63 840,00 UND 
Conjunto para nebulização completo. Contendo  máscara tamanho adulto, transparente, 
anatômica, atóxica, tubo extensor, com no mínimo 150 cm de comprimento, copo e tubo 
extensor e conector  9/16   18UNF para oxigênio. DARU 

4,1600 

64 240,00 UND 
Conjunto para nebulização completo. Contendo  máscara tamanho infantil, transparente, 
anatômica, atóxica, tubo extensor, com no mínimo 150 cm de comprimento, copo e tubo 
extensor e conector  9/16   18UNF para oxigênio.  DARU 

4,1600 

85 24,00 UND 
Dreno de tórax, em silicone, com fio radiopaco, descartável, estéril, com conector nº 14.   
CPL 

5,2600 

86 24,00 UND 
Dreno de tórax, em silicone, com fio radiopaco, descartável, estéril, com conector nº 16. 
CPL 

5,2300 

87 24,00 UND 
Dreno de tórax, em silicone, com fio radiopaco, descartável, estéril, com conector nº 18. 
CPL 

5,2300 

88 48,00 UND 
Dreno de tórax, em silicone, com fio radiopaco, descartável, estéril, com conector nº 20. 
CPL 

5,2300 

89 72,00 UND 
Dreno de tórax, em silicone, com fio radiopaco, descartável, estéril, com conector nº 22. 
CPL 

5,2300 

90 60,00 UND 
Dreno de tórax, em silicone, com fio radiopaco, descartável, estéril, com conector nº 24. 
CPL 

5,2300 

91 60,00 UND 
Dreno de tórax, em silicone, com fio radiopaco, descartável, estéril, com conector nº 26. . 
CPL 

5,2300 

92 60,00 UND 
Dreno de tórax, em silicone, com fio radiopaco, descartável, estéril, com conector nº 28. 
CPL 

5,2300 

114 24,00 UND 
Esponja hemostática estéril de gelatina absorvível, dimensão 7cm x 5cm x 1cm de 
espessura HEMOSPON 

89,0000 

124 84,00 UND 

Frasco de drenagem mediastinal em PVC, transparente atóxico, graduado e com rótulo 
para identificação do paciente, extensão em PVC flexível, transprente de 1,20m de 
comprimento, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo, tampa de 
oclusão hermética em polietileno com 2 saídas e alça para fixação de 2,40m de 
comprimento, reservatório com capacidade para 2000 ml BIOTEC 

19,2400 

138 60,00 UND 

Máscara de Venturi não reinalante com bolsa reservatória "alta concentração". Tamanho  
infantil. Máscara facial com bolsa reservatório, máscara em silicone transparente, 
adaptação boca e nariz simultaneamente, com presilha elástica e válvula de escape, bolsa 
reservatória de oxigênio, tubo de adaptação em alta concentração de oxigênio. HUDSON 

26,9500 

163 12,00 UND 

Sistema de drenagem mediastinal completo ( frasco + dreno) em PVC nº 22, descartável, 
estéril, apirogênico e atóxico. Constituído por um frasco coletor de plástico, graduado, com 
tampa e tubos em PVC ou látex. O tubo possui uma pinça plástica que poderá interromper 
a drenagem, quando desejado. BIONAL BIOKIT - MB 

24,7600 

164 132,00 UND 

Sistema de drenagem mediastinal completo ( frasco + dreno) em PVC nº 32, descartável, 
estéril, apirogênico e atóxico. Constituído por um frasco coletor de plástico, graduado, com 
tampa e tubos em PVC ou látex. O tubo possui uma pinça plástica que poderá interromper 
a drenagem, quando desejado. BIONAL BIOKIT - MB 

24,7600 

165 132,00 UND 

Sistema de drenagem mediastinal completo ( frasco + dreno) em PVC nº 34, descartável, 
estéril, apirogênico e atóxico. Constituído por um frasco coletor de plástico, graduado, com 
tampa e tubos em PVC ou látex. O tubo possui uma pinça plástica que poderá interromper 
a drenagem, quando desejado. BIONAL BIOKIT - MB 

24,7600 

166 132,00 UND 

Sistema de drenagem mediastinal completo ( frasco + dreno) em PVC nº 36, descartável, 
estéril, apirogênico e atóxico. Constituído por um frasco coletor de plástico, graduado, com 
tampa e tubos em PVC ou látex. O tubo possui uma pinça plástica que poderá interromper 
a drenagem, quando desejado. BIONAL BIOKIT - MB 

26,1900 

167 132,00 UND 

Sistema de drenagem mediastinal completo ( frasco + dreno) em PVC nº 38, descartável, 
estéril, apirogênico e atóxico. Constituído por um frasco coletor de plástico, graduado, com 
tampa e tubos em PVC ou látex. O tubo possui uma pinça plástica que poderá interromper 
a drenagem, quando desejado. RIOQUIMICA 

24,9000 

184 800,00 UND 
Sonda Malecot (uretral) nº 10, em  borracha de látex, descartável, estéril, apirogênica, 
embalagem individual. TAYLOR 

36,0000 

185 1.100,00 UND 
Sonda Malecot (uretral) nº 12, em  borracha de látex, descartável, estéril, apirogênica, 
embalagem individual. TAYLOR 

23,6000 

186 24,00 UND 
Sonda Malecot  (uretral) nº 24, em  borracha de látex, descartável, estéril, apirogênica, 
embalagem individual. TAYLOR 

23,0400 

187 24,00 UND 
Sonda Malecot (uretral) nº 26, em  borracha de látex, descartável, estéril, apirogênica, 
embalagem individual. TAYLOR 

23,7900 

208 410,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 8,5. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  STARMED 

2,2100 

209 156,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 9,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão.  STARMED 

2,2100 

210 84,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 3,0. Confeccionado em 
PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície lisa, 
com orifício proximal e distal com conexão padrão.  STARMED 

1,5600 

211 84,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 3,5. Confeccionado em 
PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície lisa, 
com orifício proximal e distal com conexão padrão. STARMED 

1,5600 

212 84,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 4,0. Confeccionado em 
PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície lisa, 
com orifício proximal e distal com conexão padrão.  STARMED 

1,4000 

215 144,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 6,5. Confeccionado em 
PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície lisa, 
com orifício proximal e distal com conexão padrão.  STARMED 

1,4800 

217 36,00 RL 

Tubo silicone nº 204. Diâmetro interno 6mm e externo 10mm, translúcido, antialérgico , 
atóxico biocompatível, reesterilizável por diversas vezes em autoclave ou óxido de etileno, 
antiaderente e hidrofóbico. Estável entre  temperatura de - 60º C a + 250ºC, utilizável em 
drenagem sucção de aspirador cirúrgico.  Rolo de 15  metros. PERFITECNICA 

115,0000 
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62 360,00 UND 
Conjunto para nebulização completo. Contendo  máscara tamanho adulto, transparente, 
anatômica, atóxica, tubo extensor, com no mínimo 150 cm de comprimento, copo e tubo 
extensor e conector  ¾ 16 UNF para  ar comprimido.DARU 

7,0000 

73 120,00 UND 
Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fio cirúrgico adequado, 
estéril, atóxico, descartável, tamanho 13mm PLASTC ANEL 

17,5000 

75 240,00 UND 
Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fio cirúrgico adequado, 
estéril, atóxico, descartável, tamanho 17mm PLASTC ANEL 

15,7000 

76 120,00 UND 
Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fio cirúrgico adequado, 
estéril, atóxico, descartável, tamanho 19mm PLASTC ANEL 

16,7500 

123 60,00 UND 

Frasco de drenagem mediastinal em PVC, transparente atóxico, graduado e com rótulo 
para identificação do paciente, extensão em PVC flexível, transparente de 1,20m de 
comprimento, pinça para estrangulamento e conector na extremidade do tubo, tampa de 
oclusão hermética em polietileno com 2 saídas e alça para fixação de 2,40m de 
comprimento, reservatório com capacidade para 1000 ml BIOTEC 

19,2400 

137 60,00 UND 

Máscara de Venturi não reinalante com bolsa reservatória "alta concentração". Tamanho 
adulto. Máscara facial com bolsa reservatório, máscara em silicone transparente, 
adaptação boca e nariz simultaneamente, com presilha elástica e válvula de escape, bolsa 
reservatória de oxigênio, tubo de adaptação em alta concentração de oxigênio. HUDSON 

28,7000 

139 30,00 UND 

Máscara de Venturi não reinalante com bolsa reservatória "alta concentração". Tamanho 
neo-natal. Máscara facial com bolsa reservatório, máscara em silicone transparente, 
adaptação boca e nariz simultaneamente, com presilha elástica e válvula de escape, bolsa 
reservatória de oxigênio, tubo de adaptação em alta concentração de oxigênio. HUDSON 

28,7000 

191 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 12, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico. TAYLOR 

22,0600 

192 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 14, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico . TAYLOR 

22,0600 

193 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 16, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico . TAYLOR 

22,0600 

194 60,00 UND 
Sonda Pezzer nº 18, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico . TAYLOR 

22,0600 

195 60,00 UND 
Sonda Pezzer nº 20, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico . TAYLOR 

22,0600 

196 60,00 UND 
Sonda Pezzer nº 22, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico . TAYLOR 

22,0600 

197 60,00 UND 
Sonda Pezzer nº 24, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico . TAYLOR 

22,0600 

198 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 26, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico . TAYLOR 

22,0600 

199 12,00 UND 
Sonda Pezzer nº 28, em borracha descartável,  estéril  embalagem individual em papel 
grau cirúrgico . TAYLOR 

22,0600 

216 144,00 RL 
Tubo látex 100% natural nº 200. Indicado para laboratórios e uso em hospitais. Cor 
ambar.Resistente a tração e ação de produtos  químicos. Isento de aroma ou perfume. 
Diâmetro interno e 2,5 mm e externo de 5 mm. Rolo de 15  metros. BIOSANI 

11,1200 

 
Ata: 32 – 3° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014    

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
7993 STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (41) 3246-8798 0 

E-mail  Star.med@terra.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

14 520,00 UND 

Almotolia de plástico de bico reto, na cor  ambar( marrom), capacidade para 250 ml. 
Composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em 
material plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento 
perfeito. Rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando 

1,4000 

continua...

15 860,00 UND 

Almotolia de plástico de bico reto, transparente, capacidade para 250 ml. Composta de 3 
partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente em material 
plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado 
em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito. Rosqueador 
confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de 
bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. J PROLAB 

1,4000 

202 60.000,00 PCT 
Touca sanfonada descartável branca com elástico duplo em toda a volta . Confeccionado 
em TNT (tecido não tecido)30 g/m2 para uso hospitalar. Tamanho padrão. Pacote com 
100 unidades. DESCARPACK 

4,3200 

 
Ata: 33 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 41 3263 2594   

E-mail vendas@dimaci.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

1 1.260,00 L Agua oxigenada 10 volumes, para uso hospitalar - frascos 1 litro. RIOQUIMICA 2,1700 
11 720,00 L Álcool iodado 1%. Uso hospitalar. Frasco 1 litro. RIOQUIMICA 5,6600 

59 156.000,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 15 x 30 cm aberta, 
densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionada com fio 
100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e 
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para 
evitar o desfiamento.Embaladas em pacotes com 5 unidades. O produto deverá atender 
na íntegra as especificações da NBR 13.843. AMERICA.  

0,2280 

104 600,00 UND 

Equipo de soro para infusão venosa para administração de medicamentos e soluções 
parenterais. Microgotas com bureta. Ponta perfurante adaptavel com facilidade e 
segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor, camera 
graduada de 0 a 100 ml. Estéril, atóxico, apirogênico. Embalado individualmente. 
COMPOJET 

1,7200 

117 1.000,00 UND 

Folha teste Bowie-Dick a vapor saturado para autoclaves. Livre de chumbo e outros 
metais pesados e está  em conformidade com a normativa EN 867-3, Classe B. 
Embalagem caixa com 50 folhas. Apresenta local para indicação de data, número do 
esterilizador e iniciais do operador. 3M 

4,5500 

130 7.740,00 PAR 

Luva cirúrgica, número 8,5 . Látex natural, formato anatômico, com bainha, sem falhas 
emendas ou furos.  Éstéril, comprimento mínimo de 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, hipoalergênica, atóxica, descartável, formato anatômico, conforme norma 
ABNT e abertura asséptica. SANRO. 

0,8300 

131 3.600,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho GG, 
flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 
13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste 
ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. DESCARPACK  

11,9000 

136 6.600,00 UND 
Máscara de proteção contra bacilo de tuberculose e virus H1N1 (PFF2). Com elástico, 
clip nasal embutido,hipoalergênica, branca, descartável. Embalagem Individual. 3M 

1,5900 

153 6.720,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit composto 
de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para 
revestimento. Capacidade de 13 litros. CARTOON 

2,1600 

168 1.000,00 FR 
Solução alcoólica  a base de digluconaco de clorexidina 0,5%.  Uso hospitalar. Almotolia 
de 100 ml. RIOQUIMICA 

1,3550 

169 1.000,00 L 
Solução alcoólica  a base de digluconaco de clorexidina 0,5%.  Uso hospitalar. Frasco 
de 1 litro. RIOQUIMICA 

5,6500 

170 1.000,00 L 
Solução degermante  a base de digluconaco de clorexidina 4%  + tensoativos - Uso 
hospitalar. Frasco 1 litro.  RIOQUIMICA 

11,5000 

 
Ata: 33 – 2° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 41 3263 2594   

E-mail vendas@dimaci.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

54 1.200,00 PCT 

Compressa cirúrgica campo operatório não estéril tipo I medindo 45 x 50 cm, 
confeccionada com fio 100% algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, fixadas 
entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas, com no mínimo 25 gramas e com 
fio radiopaco. Deverá possuir costuras para evitar o deslizamento das laterais e 
dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo formando uma alça livre contendo 
no mínimo 30 cm de comprimento. A compressa deve ser isenta de substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas, impurezas, fios 
soltos, rasgos e quaisquer tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho 
durante o seu uso. Embaladas em pacotes com 50 unidades. O produto deverá atender 
na íntegra as especificações da NBR 14767. AMERICA. 

45,7010 

93 144,00 UND 
Dreno Suctor,  de sucção contínua, aspiração e drenagem - PVC atóxico siliconizado, 
transparente, fole sanfonado com alça em PVC, com agulha em aço inox, 4,8 mm 
(3/16"), descartável, estéril. Frasco coletor capacidade 400 ml. BIOKIT 

17,6300 

96 1.008,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  50 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave .HARBO 

14,6900 

97 1.008,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  80 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . HARBO 

23,6900 

100 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  250 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . HARBO 

73,4400 

103 9.612,00 UND 
Equipo  de soro para infusão venosa para administração de medicamentos e soluções 
parenterais. Microgotas. Composto de  polietileno, 120 cm, incolor , atóxico, apirogênico, 
descartável, estéril. Embalado individualmente. COMPOJET 

0,8600 

113 23.200,00 UND 

Espéculo ginecológico descartável tamanho pequeno. Modelo collins, não lubrificado, 
não estéril, transparente. Composto por duas lâminas articuladas em poliestireno cristal 
e poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem 
reentrências com bordas lisas e um parafuso borboleta rosqueável em nylon de 
engenharia. Embalado individualmente. Dimensões das lâminas: 85 mm (comprimento) 
x 17 mm (largura) x 13 mm (profundidade).ADLIN 

0,5910 

118 30.000,00 UND 

Fralda Descartável Geriátrica tamanho Extra Grande. Para pacientes com  peso entre : 
100 a 120 quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta absorção, 
adequadas a sua finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura 
ajustável, com recortes nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-
vazamento, duas tiras laterais para boa fixação.Comprimento total da fralda de no 
mínimo 45 cm e largura total da manta de no mínimo 9 cm. MARDAM / MASTERFRAL. 

0,9300 

119 16.000,00 UND 

Fralda Descartável Geriátrica tamanho Grande. Para pacientes com  peso entre : 80 a 
100 quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta absorção, adequadas a 
sua finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura ajustável, com 
recortes nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas tiras 
laterais para boa fixação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 9 cm. MARDAM / MASTERFRAL. 

0,7550 

120 7.000,00 UND 

Fralda Descartável Geriátrica tamanho Médio. Para pacientes com  peso entre : 50 a 70 
quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta absorção, adequadas a sua 
finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura ajustável, com recortes 
nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas tiras laterais 
para boa fixação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 cm e largura total da 
manta de no mínimo 9 cm. MARDAM / MASTERFRAL. 

0,7550 

121 3.000,00 UND 

Fralda Descartável Geriátrica tamanho Pequeno. Para pacientes com  peso entre : 20 a 
40 quilos composta por material antialérgico,  macio e de alta absorção, adequadas a 
sua finalidade, com superfície uniforme, formato anatômico, cintura ajustável, com 
recortes nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas tiras 
laterais para boa fixação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 cm e largura total 
da manta de no mínimo 9 cm. MARDAM / MASTERFRAL. 

0,6500 

127 550,00 L 
Glicerina líquida ou glicerol líquido viscoso, incolor, higroscópico teor mínimo de 87%. 
Frasco 1 litro.RIOQUIMICA 

11,0000 

152 7.560,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla travamento automático. Kit composto de: 
Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para revestimento. 
Capacidade de 7 litros. CARTOON 

1,4900 

154 6.000,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit composto 
de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para 
revestimento. Capacidade de 20 litros. CARTOON 

3,1250 

172 924,00 L 
Solução desinfectante tópica a base de Iodopovidona ( PVPI) a 10 % com 1% de iodo 
livre. Uso hospitalar. Frasco de 1 litro.RIOQUIMICA 

10,5600 

202 60.000,00 PCT 
Touca sanfonada descartável branca com elástico duplo em toda a volta . 
Confeccionado em TNT (tecido não tecido)30 g/m2 para uso hospitalar. Tamanho 
padrão. Pacote com 100 unidades. DESCARPACK 

4,3000 

217 36,00 RL 

Tubo silicone nº 204. Diâmetro interno 6mm e externo 10mm, translúcido, antialérgico , 
atóxico biocompatível, reesterilizável por diversas vezes em autoclave ou óxido de 
etileno, antiaderente e hidrofóbico. Estável entre  temperatura de - 60º C a + 250ºC, 
utilizável em drenagem sucção de aspirador cirúrgico.  Rolo de 15  metros. MEDICONE 

130,0000 

         
Ata: 33 – 3° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 41 3263 2594   

E-mail vendas@dimaci.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

03 12,00 CX 

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 40 x 8 mm . Diâmetro  
21 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para penetração suave , 
delicada e deslize  perfeito na pele. Canhão  verde no padrão  universal de cores 
(NBR/ISO 10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. 
Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. BD 

13,47 

22 3.500,00 PCT 
Avental cirúrgico descartável, manga longa com cinto e punho elástico, branco, 
confeccionado em tecido não tecido ( TNT). Pacote com 10 unidades. SKY 

12,50 

98 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  120 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . HARBO 

36,1000 

99 192,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  150 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . HARBO 

45,8300 

101 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em forma de rolo (bobina). Tamanho  300 mm largura x 
rolo 100 m. Produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado em poliéster e 
polipropileno, com indicadores impressos nas laterais das embalagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Termosselável para autoclave . HARBO 

88,8300 

112 26.800,00 UND 

Espéculo ginecológico descartável tamanho médio. Modelo collins, não lubrificado, não 
estéril, transparente. Composto por duas lâminas articuladas em poliestireno cristal e 
poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrências 
com bordas lisas e um parafuso borboleta rosqueável em nylon de engenharia. 
Embalado individualmente. Dimensões das lâminas: 90 mm (comprimento) x 26 mm 
(largura) x 11 mm (profundidade).ADLIN 

0,9000 

151 3.600,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit composto 
de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para 
revestimento. Capacidade de 3 litros. CARTOON 

1,2800 

162 720.000,00 UND 
Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml, graduada em 
100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica ,estéril. Com agulha 13 x 
3,8 parede fina e bisél trifacetado. Sem dispositivo de segurança. BD. 

0,2210 

 
Ata: 34 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
9288 Injex Industrias Cirurgicas Ltda  (41) 3076-0728   

E-mail  injex@injex.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

128 600.000,00 UND 
Lanceta aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartável, estéril, embalagem 
individual. Sem dispositivo  retrátil de segurança de acordo com as  exigências da NR 
32. INJEX.  

0,0499 

129 60.000,00 UND 
Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartável, estéril, embalagem 
individual. Com dispositivo  retrátil de segurança de acordo com as  exigências da  NR 
32. INJEX  

0,1410 

159 27.000,00 UND 

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml, graduada em 
100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica ,estéril. Com agulha 13 
x 4,5 parede fina e bisél trifacetado.Com dispositivo de segurança que atenda as 
exigencias da NR 32. INJEX.  

0,5999 

160 60.000,00 UND 
Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml,  graduada em 
100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica ,estéril. Com agulha 13 
x 4,5 parede fina e bisél trifacetado.Sem dispositivo de segurança. INJEX.  

0,1800 

161 60.000,00 UND 

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml, graduada em 
100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica ,estéril. Com agulha 13 
x 3,8 parede fina e bisél trifacetado. Com dispositivo de segurança que atenda as 
exigencias da NR 32. INJEX 

0,6000 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°958 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 01 DE MARÇO DE 201306

Ata: 34 – 2° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
9288 Injex Industrias Cirurgicas Ltda  (41) 3076-0728   

E-mail  injex@injex.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

61 3.000,00 UND 
Conexão para infusão de solução parenteral 3 vias, (torneira)  estéril e apirogênico. O 
produto deverá ser embalado em papel grau cirúrgico individualmente. INJEX 

0,4500 

162 720.000,00 UND 
Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml, graduada em 
100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica ,estéril. Com agulha 13 
x 3,8 parede fina e bisél trifacetado. Sem dispositivo de segurança. INJEX 

0,1970 

 
Ata: 35 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
11299 LABHOSP DIAGNÓSTICA LTDA (31) 3411-4030   
E-mail labhosp@labhosp.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
27 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 00 CPL 26,1900 

49 240,00 UND 

Coletor de Secreção das Vias Aéreas (Bronquinho). Tampa com duas vias sendo uma 
via para conexão a broncoscópio e a outra via para conexão ao sistema de aspiração 
(vácuo). A via para conexão ao sistema de aspiração possui um adaptador que permite 
o uso de vários calibres de tubos. Tubo em PVC siliconado para adaptação ao 
broncoscópio. Alça para transporte e fixação. Etiqueta com identificação do paciente, 
nome do hospital, material coletado, leito, enfermeira(o) responsável e data. todo o 
sistema é embalado em papel filme grau-cirúrgico e esterilizado em óxido de etileno. 
Capacidade: 120 ml. BIOSERVICE 

7,4600 

108 1.800,00 UND 

Espaçador para uso adulto e pediátrico. Indicado para dosagem de medicamentos 
aerossóis. Encaixe universal, compatível com a maioria das bombinhas, válvula 
unidirecional. Capacidade 250 ml, acompanha máscara em PVC macia e atóxica 
tamanho P.  MAX CHAMBER 

21,8300 

 
Ata: 35 – 2° COLOCADO 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
11299 LABHOSP DIAGNÓSTICA LTDA (31) 3411-4030   
E-mail labhosp@labhosp.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
28 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 0 CPL 26,6000 
29 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 1 CPL 26,6000 
30 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 2 CPL 26,6000 
31 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 3 CPL 34,1000 
32 12,00 UND Cânula de traqueostomia metálica n° 4 CPL 34,1000 

 
Ata: 36 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
838 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 2101-5151   

E-mail  pontamed@pontamed.com.br 
Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 

3 12,00 CX 

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 40 x 8 mm . Diâmetro  
21 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para penetração suave , 
delicada e deslize  perfeito na pele. Canhão  verde no padrão  universal de cores 
(NBR/ISO 10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. 
Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. EMBRAMAC 

8,9000 

4 3.720,00 CX 

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 40 x 12 mm. Diâmetro  
18 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél trifacetado para penetração suave , 
delicada e deslize  perfeito na pele. Canhão  rosa no padrão  universal de cores 
(NBR/ISO 10555-5) que permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. 
Embalada individualmente. Caixa com 100 unidades. EMBRAMAC 

3,2100 

8 2.350,00 GL Álcool  etílico 70%. Solução desinfectante. Uso hospitalar. Galão  5 litros. RICIE 15,7000 

15 860,00 UND 

Alm otolia de plástico de bico reto, transparente, capacidade para 250 m l. Composta de 3 
partes: bisnaga, bico rosqueador e tam pa. Confeccionada inteiramente em  m aterial 
plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento 
perfeito. Rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando 
perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em  plástico rígido. J PRO LAB  

1,2700 

17 7.200,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tamanho  8  cm  x 1,8m. Composto de fibras 
100% algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em  saco plástico com  12 unidades. Peso por pacote de no m ínimo 120 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15.620. UN ITEX  

0,3290 

18 7.200,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tam anho  10 cm  x 1,8m . Composto de fibras 
100% algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em  saco plástico com  12 unidades. Peso por pacote de no m ínimo 156 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15.620. UN ITEX  

0,4300 

19 6.000,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tam anho  12 cm  x 1,8m . Composto de fibras 
100% algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em  saco plástico com  12 unidades. Peso por pacote de no m ínimo 180 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15.620. UN ITEX  

0,5000 

20 8.400,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tam anho  15 cm  x 1,8m . Composto de fibras 
100% algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em  saco plástico com  12 unidades. Peso por pacote de no m ínimo 240 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15. 620. UNITEX  

0,6100 

21 11.500,00 RL 

Atadura ortopédica de algodão hidrófobo tam anho  20 cm  x 1,8m . Composto de fibras 
100% algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em 
uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado, isenta de amido e 
acondicionada em  saco plástico com  12 unidades. Peso por pacote de no m ínimo 300 g. 
O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15. 620. UN IÃO  
TEXTIL  

0,8200 

53 504,00 UND 
Coletor de urina PVC transparente, sistema aberto, graduação de 100 a 2000 m l, tubo 
PVC maleável 1,20m aproximados, descartável. FLEXOR  

2,9000 

55 1.200,00 PCT 

Compressa cirúrgica campo operatório não estéril tipo I m edindo 23 x 25 cm , 
confeccionada com  fio 100% algodão em  tecido quádruplo sobreposto tipo tela, fixadas 
entre si, de forma a evitar deslizam ento das cam adas, com  no m ínim o 8 gram as e com 
fio radiopaco. Deverá possuir costuras para ev itar o deslizam ento das laterais e 
dispositivo para fixação em  form a de cadarço duplo form ando um a alça livre contendo 
no m ínimo 30 cm de comprim ento. A  compressa deve ser isenta de substâncias 
gordurosas, am ido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, m anchas, impurezas, fios 
soltos, rasgos e quaisquer tipos de defeitos que possam  afe tar seu desempenho 
durante o seu uso. Embaladas em pacotes com 50 unidades. O produto deverá atender 
na íntegra as especificações da NBR 14767. M B TEXTIL. 

21,1000 

98 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em form a de rolo (bobina). Tam anho  120 mm  largura x 
rolo 100 m . P roduzida em papel grau c irúrgico e film e lam inado em  poliéster e 
polipropileno, com  indicadores impressos nas laterais das em balagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Term osselável para autoclave .DUOTEC  

27,9800 

99 192,00 RL 

Embalagem para esterilização em form a de rolo (bobina). Tam anho  150 mm  largura x 
rolo 100 m . P roduzida em papel grau c irúrgico e film e lam inado em  poliéster e 
polipropileno, com  indicadores impressos nas laterais das em balagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Term osselável para autoclave . DUO TEC  

34,6900 

101 180,00 RL 

Embalagem para esterilização em form a de rolo (bobina). Tam anho  300 mm  largura x 
rolo 100 m . P roduzida em papel grau c irúrgico e film e lam inado em  poliéster e 
polipropileno, com  indicadores impressos nas laterais das em balagens que identificam o 
processo de esterilização em vapor. Term osselável para autoclave .DUOTEC  

71,5000 

102 240,00 UND 

Equipo  de soro para infusão venosa para administração de m edicam entos e soluções 
parenterais fotossensíveis. M acrogotas. Composto de  polietileno, 120 cm , incolor, 
descartável, atóxico, apirogênico, descartável,  estéril. Em balado 
individualmente.MEDPLAST  

0,8400 

103 9.612,00 UND 
Equipo  de soro para infusão venosa para administração de m edicam entos e soluções 
parenterais. M icrogotas. Com posto de  polietileno, 120 cm , incolor , atóxico, apirogênico, 
descartável, estéril. Em balado individualm ente. MEDPLAST  

0,6500 

110 1.200,00 RL 

Esparadrapo im perm eável medindo 5 cm  largura e 4,5 metros de com primento. 
Composto de tecido 100%  algodão com tratamento especial para proporcionar 
facilidade de rasgo sem  desfiamento, massa adesiva à base de borracha natural, óxido 
de sinco e resinas. Deve possuir excelente adesividade, fixação, flexibilidade, 
resistência e im perm eabilidade.  Com  bordas serrilhadas para favorecer e orientar o 
corte em  linha reta, sem  o uso de instrumentos cortantes. Em balagem em  carretel 
plástico com capa.MISSNER  

2,0300 

127 550,00 L 
G licerina líquida ou glicerol líquido viscoso, incolor, higroscópico teor m ínimo de 87%. 
Frasco 1 litro. RIOQUIMICA  

10,2400 

133 10.320,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho M, flexível, 
dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 13.392/95. 
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao 
antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir 
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. EMBRAMAC  

10,9000 

145 12,00 PCT 
Papel  termosensível para eletrocardiograma compatível com aparelho ECG EP-3 
DIXTAL dobrado em Z, branco, tamanho A4, borda lisa. Pacote com 1.000 unidades 
DIXTAL 

108,5000 

146 600,00 RL 
Papel termosensível para impressão de ultrassom compatível em impressora modelo 
video printer. Tamanho 110mm largura. Rolo 20 metros. SONY 

32,0000 

152 7.560,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla travamento automático. Kit composto de: 
Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para revestimento. 
Capacidade de 7 litros. RAVA PACK  

1,4300 

172 924,00 L 
Solução desinfectante tópica a base de Iodopovidona ( PVPI) a 10 % com 1% de iodo 
livre. Uso hospitalar. Frasco de 1 litro. RIOQUIMICA  

9,8000 

177 250,00 UND 

Sonda  Folley nº 12   2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em látex siliconizado, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para todos os 
tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão e 
calibre marcados na válvula. SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD  

1,1400 

178 430,00 UND 

Sonda  Folley nº 14   2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em látex siliconizado, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para todos os 
tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão e 
calibre marcados na válvula.SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD  

1,1400 

179 1.550,00 UND 

Sonda  Folley nº 16   2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em látex siliconizado, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para todos os 
tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão e 
calibre marcados na válvula. SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD  

1,1400 

180 1.370,00 UND 

Sonda  Folley nº 18   2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em látex siliconizado, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para todos os 
tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão e 
calibre marcados na válvula. SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD  

1,1400 

181 250,00 UND 

Sonda  Folley nº 20   2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em látex siliconizado, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para todos os 
tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão e 
calibre marcados na válvula. SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD  

1,5400 

182 170,00 UND 

Sonda  Folley nº 22  2 vias, com balão de 30 ml. Confeccionada em látex siliconizado, 
superfície lisa,orifícios laterais largos arredondados, válvula borracha para todos os 
tamanhos seringa, funil drenagem com conexão padrão a coletores, capacidade balão e 
calibre marcados na válvula. SOLIDOR / LAMEDID / WELL LEAD  

1,4500 

188 24,00 UND 
Sonda  nasogástrica nº 4 curta. Confeccionada em polivinil siliconizado, flexível, com 
orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e 
descartável. MARK MED  

0,3700 

189 24,00 UND 
Sonda  nasogástrica nº 6 curta. Confeccionada em polivinil siliconizado, flexível, com 
orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e 
descartável. MARK MED  

0,3700 

190 180,00 UND 
Sonda  nasogástrica nº 10 longa. Confeccionada em polivinil siliconizado, flexível,com 
orifício na extremidade distal, transparente, atóxica, atraumática, antialérgica, estéril e 
descartável . MARK MED  

0,5500 

200 144,00 UND Tala de alumínio . Tamanho 1,2 cm largura x 25 cm comprimento. POLARFIX  0,5700 
201 385,00 UND Tala de alumínio. Tamanho 1,9  cm largura x 25 cm  comprimento. POLARFIX  0,7500 

214 144,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 5,5. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR / LAMEDID  

1,3300 

216 144,00 RL 
Tubo látex 100% natural nº 200. Indicado para laboratórios e uso em hospitais. Cor 
ambar.Resistente a tração e ação de produtos  químicos. Isento de aroma ou perfume. 
Diâmetro interno e 2,5 mm e externo de 5 mm. Rolo de 15  metros. BIOSANI 

10,5000 

 
Ata: 36 – 2° COLOCADO  
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1 1.260,00 L Agua oxigenada 10 volumes, para uso hospitalar - frascos 1 litro. RIOQUIMICA  2,2900 
7 14.500,00 FRC Álcool  etílico 70%. Solução desinfectante. Uso hospitalar. Frasco 1 litro. RICIE  2,5200 

11 720,00 L Álcool iodado 1%. Uso hospitalar. Frasco 1 litro. RIOQUIMICA  8,0900 

14 520,00 UND 

Almotolia de plástico de bico reto, na cor  ambar( marrom), capacidade para 250 ml. 
Composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Confeccionada inteiramente 
em material plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico 
confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento 
perfeito. Rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando 
perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido. JPROLAB 

1,3800 

56 6.600,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 10 x 10 cm, fechada e 20 x 40 cm 
aberta, densidade de 13 fios por cm², com peso de 2g por unidade, confeccionada com 
fio 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas 
e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para 
evitar o desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades. O produto deverá 
atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. MB TEXTIL. 

25,3000 

60 30.000,00 UND 
Conexão para infusão de solução parenteral 2 vias, estéril e apirogênico. O produto 
deverá ser embalado em papel grau cirúrgico individualmente .COMPOJET 

0,4190 

104 600,00 UND 

Equipo de soro para infusão venosa para administração de medicamentos e soluções 
parenterais. Microgotas com bureta. Ponta perfurante adaptavel com facilidade e 
segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor, camera 
graduada de 0 a 100 ml. Estéril, atóxico, apirogênico. Embalado individualmente. 
MEDPLAST 

2,3100 

E d i á l di d 10 l 4 d i
continua...

109 4.100,00 RL 

Esparadrapo impermeável medindo 10 cm largura e 4,5 metros de comprimento. 
Composto de tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar 
facilidade de rasgo sem desfiamento, massa adesiva à base de borracha natural, óxido 
de sinco e resina impermeabilizante. Deve possuir excelente adesividade, fixação, 
flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Com bordas serrilhadas para favorecer e 
orientar o corte em linha reta, sem o uso de instrumentos cortantes. Embalagem em 
carretel plástico com capa. MISSNER 

4,3300 

132 4.800,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho G, flexível, 
dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 13.392/95. 
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao 
antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir 
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. EMBRAMAC 

10,9000 

134 9.300,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho P, flexível, 
dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 13.392/95. 
Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste ao 
antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. Deverão vir 
em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. EMBRAMAC 

10,90 

135 3.650,00 CX 

Luva de procedimento descartável. Confeccionada em látex natural, tamanho PP, 
flexível, dotada de punho ajustável, provido de reforço tipo virola conforme a NBR 
13.392/95. Deverá apresentar perfeita adaptação ao formato anatômico da mão e ajuste 
ao antebraço. Com boa elasticidade e resistência, não esterilizada, descartável. 
Deverão vir em caixas tipo dispenser box. Caixa com 100 unidades. EMBRAMAC 

10,9000 

151 3.600,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit composto 
de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para 
revestimento. Capacidade de 3 litros. RAVA PACK 

1,2000 

168 1.000,00 FRC 
Solução alcoólica  a base de digluconaco de clorexidina 0,5%.  Uso hospitalar. Almotolia 
de 100 ml. RIOQUIMICA 

1,3560 

169 1.000,00 L Solução alcoólica  a base de digluconaco de clorexidina 0,5%.  Uso hospitalar. Frasco 
de 1 litro. RIOQUIMICA 

5,6560 

203 156,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 3,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR / LAMEDID 

2,5800 

204 280,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 6,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR / LAMEDID 

2,3500 

205 230,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 6,5. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR /LAMEDID 

2,3500 

206 350,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 7,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR / LAMEDID 

2,3500 

207 685,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 7,5. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR / LAMEDID 

2,3500 

208 410,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 8,5. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR /LAMEDID 

2,3500 

209 156,00 UND 
Tubo endotraqueal com balão de alta pressão e baixo volume nº 9,0. Confeccionado em 
PVC siliconizado, transparente, estéril, apirogênico, atóxico ,  antialérgico, radiopaco, 
superfície lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR /LAMEDID 

2,3500 

213 84,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 5,0. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR  / LAMEDID 

1,8700 
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54 1.200,00 PCT 

Compressa cirúrgica campo operatório não estéril tipo I medindo 45 x 50 cm, 
confeccionada com fio 100% algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, fixadas 
entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas, com no mínimo 25 gramas e com 
fio radiopaco. Deverá possuir costuras para evitar o deslizamento das laterais e 
dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo formando uma alça livre contendo 
no mínimo 30 cm de comprimento. A compressa deve ser isenta de substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas, impurezas, fios 
soltos, rasgos e quaisquer tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho 
durante o seu uso. Embaladas em pacotes com 50 unidades. O produto deverá atender 
na íntegra as especificações da NBR 14767. MB TEXTIL. 

49,6000 

57 3.600,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 15 x 30 cm 
aberta, densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionada com 
fio 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas 
e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para 
evitar o desfiamento.Embaladas em pacotes com 500 unidades. O produto deverá 
atender na íntegra as especificações da NBR 13.843. MB TEXTIL 

16,6900 

59 156.000,00 PCT 

Compressa de gaze hidrófila estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 15 x 30 cm aberta, 
densidade de 13 fios por cm², com peso de 1g por unidade, confeccionada com fio 
100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e 
isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para 
evitar o desfiamento.Embaladas em pacotes com 5 unidades. O produto deverá atender 
na íntegra as especificações da NBR 13.843. MB TEXTIL. 

0,2710 

153 6.720,00 UND 

Recipiente coletor para materiais pérfuro-cortantes. Confeccionado de acordo com NBR 
13.853, de papelão resistente com alça dupla e travamento automático. Kit composto 
de: Caixa externa e bandeja.Cinta lateral, fundo rígido reforçado e sacola para 
revestimento. Capacidade de 13 litros. RAVA 

2,1800 

210 84,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 3,0. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR / LAMEDID 

1,8700 

211 84,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 3,5. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR  / LAMEDID 

1,8700 

212 84,00 UND 
Tubo endotraqueal sem balão  de alta pressão e baixo volume n° 4,0. Confeccionado 
em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico , antialérgico, radiopaco, superfície 
lisa, com orifício proximal e distal com conexão padrão. SOLIDOR  / LAMEDID 

1,8700 

 
Ata: 37 
Pregão:  420     Proc:  960 
Data do Pregão: 13/12/12     Validade da ATA: 22/02/2013  até 22/02/2014       

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 
11014 T.R. CARPES EPP 3028-9751   
E-mail faturamento@grupotrc.com.br 

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. 
7 14.500,00 FRC Álcool  etílico 70%. Solução desinfectante. Uso hospitalar. Frasco 1 litro. DO VALE 2,5100 

9 2.750,00 FRC 
Álcool etílico 70% gel. Solução desinfectante para as mãos. Uso hospitalar . Frasco 500 
gramas ou 500 ml. DO VALE 

2,6400 

10 2.300,00 GL 
Álcool etílico 70% gel. Solução desinfectante para as mãos. Uso hospitalar. Galão  5 
quilos ou 5 litros. DO VALE 

19,6000 

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:
· O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitido pelo Departamento de Compras e Declaração de

Responsabilidade;
· Se a marca confere com o descrito na ATA;
· Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado de Declaração de  Responsabilidade, anexo III do

edital.
Pregoeira: ELIANE DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 17/2013 

Objeto e finalidade: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço para realização de Revisão 
Obrigatória, visando a manutenção e garantia de veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme o 
disposto do protocolado 0220132/2013. 
Contratado: SERVOPA S/A COM E IND  
Quantidade 
do Item 

Unidade  Descrição do Item 

4,00 L Óleo sintético 5W40 ( para motor) 
1,00 UND Bujão roscado M 14x1, 5x17 
1,00 PÇ Filtro de óleo 
1,00 PÇ Filtro de combustível “Flex” 
1,00 PÇ Elemento Filtrante 
1,00 JG Jogo pastilhas freio (par) 
1,00 JG Jogo de Palhetas 
1,00 UND AG 2000 
1,00 UND Limpa parabrisa 
2,00 UND Anel de Retenção 
0,50 SVÇ Pastilhas/2 lados - remov/instal 
0,20 SVÇ Subst. de Jogo de Palhetas 
1,40 SVÇ Substituir Graxa de Cubos Diant. 
0,30 SVÇ Disposit Vent Carter-Rem/Inst 
0,84 SVÇ Geometria completa + balanceamento 
0,50 SVÇ Limpeza de Bicos de Injeção todos 
0,40 SVÇ Corpo da Borboleta - rem/inst 
0,40 SVÇ Rev Sist de Partida a Frio 
0,50 SVÇ Lubrificar suspensão dianteira  
Valor: R$ 1.198,38 ( mil cento e noventa e oito reais e trinta e oito centavos )   
Prazo: 1 (um) dia  

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto 
4252 339030019900 SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

OUTROS 
COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIF AUTOMOTIVOS 

4253 339030399900 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

OUTROS MATERIAIS 
PARA MANUTENÇÃO 
DE VEÍ 

4254 339039199900 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

OUTROS SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO E 
CONSERV 

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93 
28/02/13 - Esméria de Lourdes Savelli - Secretária Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Processo nº 28          Dispensa nº 18               Protocolo nº  0590216/2013
Data de expedição  - 28/02/13
Objeto - Fretamento de Ônibus para transportar Paratletas que irão participar da 1ª Etapa Regional do Circuito Loterias

Caixa do Calendário 2013, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, de 01 a 03 de Março.
Órgão Solicitante  GOVERNO MUNICIPAL 
Item Quantidade Valor Unitario Valor Total do 

Item  
Fretamento de Ônibus para transportar paratletas que irão 
participar da 1ª Etapa Regional do Circuito Loterias Caixa do 
Calendário 2013, na cidade do Rio de Janeiro. 

1,00 8.000,00 8.000,00 

Fornecedor Valor Total 
VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA 8.000,00 
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