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Lei Nº 2.643 de 26 de setembro 2013 / Lei Nº 2.705 de 21 julho de 2014

do Município de  Ibiporã
J

 
Câmara Municipal

Processo Administrativo nº. 027/2019
Pregão Presencial nº. 005/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Diante dos documentos acostados no presente processo administrativo nº. 027/2019, Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 005/2019, inclusive termo de referência, ata da sessão, ata 
de análise de amostras e pareceres emitidos pelo Setor Jurídico, TORNO PÚBLICO o resultado do julgamento objetivando a aquisição de materiais de expediente, copa e cozinha e materiais 
de limpeza, com fundamento no disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/1993, nos seguintes termos:
a. HOMOLOGO parcialmente o procedimento licitatório supracitado, incluindo os atos de ADJUDICAÇÃO a empresa J.N.S. ALBONETTI-MULTITENS EIRELLI, inscrita no CNPJ 
sob o no. 33.958.340/0001-89, vencedora dos itens 01, 04, 05, 07, 13, 14 e 17 do Lote 1 e itens 04 e 11 do Lote 3 – no valor total de R$ 4.937,95 (Quatro mil novecentos e trinta e sete reais e 
noventa e cinco centavos);
b. HOMOLOGO parcialmente o procedimento licitatório supracitado, incluindo os atos de ADJUDICAÇÃO a empresa CAMPOS E GAVA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o 
no. 75.652.305/0001-87, vencedora dos itens 02, 03, 06, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 do Lote 1, itens 02 e 03 do Lote 3  – no valor total de R$ 4.192,40 
(Quatro mil cento e noventa e dois reais e quarenta centavos);
c. HOMOLOGO parcialmente o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO a empresa G.V.C. COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELLI, inscrita no CNPJ 
sob o no. 32.844.056/0001-19, vencedora do item 31 do Lote 1 e itens 03 e 04 do Lote 02 – no valor total de R$ 4.273,00 (Quatro mil duzentos e setenta e três reais);
d.  HOMOLOGO parcialmente o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO a empresa NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP, inscrita no CNPJ 
sob o no. 32.387.337/0001-90, vencedora dos itens 01, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18 e 19 do Lote 3 – no valor total de R$ 1.069,95 (Um mil e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Ibiporã, 28 de Agosto de 2019
Victor Divino Carreri

Presidente da Câmara Municipal

 
Contratos

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.  
DETENTORA: ACP CORREA & CIA LTDA.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 248/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 9 ÁLCOOL 70° (REGISTRO DE SANEANTE) 1000 ml etílico hidratado 70% incolor, com cheiro 
característico, destinado a desinfecção de superfícies fi xas. Acondicionado em frasco plástico 
descartável de 1000 ml que permita a visualização interna do líquido, lacrado. Embalagem plástica 
contendo dados de rotulagem. A empresa deverá apresentar notifi cação simplifi cada do produto no MS, 
certifi cado de boas práticas de fabricação, autorização de funcionamento emitido pela ANVISA. 

ITAJÁ FR 1.418 3,76 5.331,68

1 20 AVENTAL DESCARTÁVEL manga longa, feito em TNT com gramatura 50, cor branco para uso clínico e 
ambulatorial. Com tiras na cintura e pescoço e elástico nas mangas. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS)/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

GIODESC UN 520 1,10 572,00

1 73 SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO P/ USO MANUAL S/ AGULHA 10 ml fabricada 
em polipropileno transparente, bico Luer slip, com boa visualização. Embolo com ponteira de borracha 
siliconizada. De acordo com a RDC 03/2011.Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério 
da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

INJEX UN 60.000 0,21 12.600,00

1 74 SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO P/ USO MANUAL S/ AGULHA 20 ml fabricada 
em polipropileno transparente, bico Luer slip, com boa visualização. Embolo com ponteira de borracha 
siliconizada. De acordo com a RDC 03/2011. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério 
da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

INJEX UN 20.000 0,32 6.400,00

2 39 CATETER INTRAVENOSO N20G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização 
periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, 
fi nas, fl exíveis e atóxicas. Agulha com bísel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. 
Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fi xação, tampa de polipropileno que protege 
a cânula e o cateter até a sua utilização. Identifi cado por cores correspondentes ao número de cada 
calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone fl exível e transparente. Embalagem de 
papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de 
fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DESCARPACK UN 4.700 0,59 2.773,00

VALOR TOTAL: R$ 27.676,68 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.
GESTORA DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
               

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
DETENTORA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 249/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

2 1 ÁCIDO PERACÉTICO Composição: 4g+peróxido de hidrogênio 26. Embalagem de 01 litro. Produto com 
validade de 12 meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

VIC PHARMA FR 180 39,86 7.174,80

2 3 AGULHA PARA ACUPUNTURA Tamanho: 0,25 x 0,40 cabo espiral inox, esterilizada com mandril de plástico. 
Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data 
de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) 
/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Caixa com 1000 unidades. 

DONG BANG CX 640 48,11 30.790,40

2 47 COLETE K.E.D para imobilização dorso-lombar, fabricado em nylon lavável. Estrutura interna de hastes 
radiotransparente. Com almofada retangular e 02 fi tas para fi xação da cabeça da vítima. Certifi cado de 
Registro/Notifi cação ou Isenção no Ministério da Saúde/Anvisa. 

RESGATE SP UN 3 207,00 621,00

2 52 COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA MASCULINA Número 06, tipo preservativo, estéril, atóxico, 
apirogênico. Com prolongamento de PVC fl exível de 60 cm. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

BIOSANI UN 150 1,45 217,50

2 95 KIT PARTO 01 unidade - absorvente hospitalar tamanho único;  01 peça - avental em TNT; 01 unidade - 
bisturi descartável; 02 peças - braceletes de identifi cação nº 22; 02 unidades - cobertor térmico aluminizado 
2,10 x 1,40; 02 unidades corte clamps umbilicais em plástico; 02 unidades - envelope com gaze esterelizada 
com 05 unidades; 01 peça - lençol descartável 2,00 x 0,90 m; 02 pares - luvas cirúrgicas esterilizadas; 01 
unidade - compressa Zobec - 10 x 15; 01 unidade - compressa Zobec - 15 x 30; 01 unidade - saco plástico de 
15 litros para materiais infectantes. As embalagens individuais deverão assegurar a esterilidade do produto. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

RESGATE SP KIT 10 57,73 577,30

2 96 KIT QUEIMADURA 02 unidades - cobertor térmico aluminizado 2,10 x 1,40; 02 Rolos - atadura de rayon - 
7,5 cm x 7,5 m; 02 unidades - gaze vasilinada 7,6 x 7,6; 02 peças - protetor para queimaduras 1 x 1 cm; 02 
pares - luva cirúrgica; 02 unidades - soro fi siológico 250 ml. As embalagens individuais deverão assegurar a 
esterilidade do produto. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE SP KIT 15 68,63 1.029,45

2 101 LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVAS em aço inoxidável e acabamento fosco, 
com lâmpada de halogêneo: curvas nº 3; lâmpada reserva. Autoclavável. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MD UN 2 82,75 165,50

2 102 LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL CURVAS em aço inoxidável e acabamento fosco, 
com lâmpada de halogêneo: curvas nº 4; lâmpada reserva. Autoclavável. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MD UN 2 82,75 165,50

2 103 LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL RETAS em aço inoxidável e acabamento fosco, com 
lâmpada de halogêneo: retas nº 4; lâmpada reserva. Autoclavável. Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MD UN 2 81,90 163,80

2 107 MÁSCARA DE ALTO FLUXO ADULTO para a alta concentração do oxigênio, transparente, com material 
fl exível, lavável, macio e resistente a processo de esterilização. Acompanhar elástico para fi xação, 1,5 metros 
de mangueira e bolsa reservatório. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MD UN 40 11,99 479,60

2 109 MÁSCARA DE AMBÚ Nº2 (INFANTIL) coxim infl ável (Latex Free), totalmente autoclavável, acondicionado 
em embalagem única que assegure a integridade do produto. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MD UN 5 26,25 131,25

2 111 MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N 95 modelo descartável, tipo bico de pato. Aprovado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego - Certifi cado de Aprovação (CA). Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MFQ UN 420 1,80 756,00

2 165 SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO/CORTANTES 7L destinado à sustentação de coletores perfuro/
cortantes-infectantes em ambientes de serviço de saúde, tais como farmácias, hospitais, clínicas, laboratórios 
e postos de saúde. Sendo possível a utilização deste sobre a bancada (com ventosas) e na parede; 
acompanha dois parafusos e duas buchas. Confeccionado em arame, revestidos em PVC na cor branca; 

DESCARBOX UN 44 17,09 751,96

2 166 TALA DE PAPELÃO 45 CM DE COMPRIMENTO Ortopédica, Papelão, Membros Superiores, Articulável, 
Adulto para imobilização e resgate, confeccionada em polionda, medindo aproximadamente 20 cm de largura 
e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes localizados lateralmente a aproximadamente 5 cm 
das bordas laterais. Deverá possuir 8 orifícios circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada 
lado da tala, a aproximadamente 3 cm das bordas laterais e antes da linha de picote. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE SP UN 200 1,25 250,00

2 167 TALA DE PAPELÃO 45 CM DE COMPRIMENTO Ortopédica, Papelão, Membros Superiores, Articulável, 
Infantil para imobilização e resgate, confeccionada em polionda, medindo aproximadamente 20cm de largura 
e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes localizados lateralmente a aproximadamente 5 cm 
das bordas laterais. Deverá possuir 8 orifícios circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada 
lado da tala, a aproximadamente 3 cm das bordas laterais e antes da linha de picote. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE SP UN 100 1,25 125,00

2 169 TALA DE PAPELÃO 90 CM DE COMPRIMENTO Ortopédica, Papelão, Membros Inferiores, Articulável, 
Infantil para imobilização e resgate, confeccionada em polionda, medindo aproximadamente 20 cm de largura 
e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes localizados lateralmente a aproximadamente 5 cm 
das bordas laterais. Deverá possuir 08 orifícios circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada 
lado da tala, a aproximadamente 3 cm das bordas laterais e antes da linha de picote. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE SP UN 100 1,93 193,00
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VALOR TOTAL: R$ 43.592,06 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.
GESTORAS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
b) Secretaria Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;
b) Secretaria Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.
c) DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: CIRÚRGICA ITAMBÉ EIRELI ME.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 250/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

1 18 ATADURA CREPE 15 CM x 1,80 M macia, elástica e resistente, 13 fi os, 100% algodão.  Pacote com 12 
unidades. Tamanho em repouso. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MB TEXTIL PCTE 890 6,75 6.007,50

1 19 ATADURA CREPE 20 CM x 1,80 M macia, elástica e resistente, 13 fi os. 100% algodão.  Pacote com 12 
unidades. Tamanho em repouso. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MB TEXTIL PCTE 930 9,08 8.444,40

1 33 EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS para soro simples, estéril, apirogênico, 
com tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça rolete. Câmara de 
gotejamento fl exível. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de 
identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

TKL UN 80.200 0,76 60.952,00

1 36 ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M IMPERMEÁVEL extra fl exível, tecido 100% algodão com tratamento 
acrílico, adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, branco. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

CIEX ROLO 1.205 5,05 6.085,25

1 70 SERINGA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA COM AGULHA 01 ml fabricada em polipropileno 
transparente, apirogênica e atóxica, graduação 100 UI com boa visualização, embolo com ponteira de 
borracha siliconizada, com agulha hipodérmica 13 x 4,5. De acordo com a RDC 03/2011. Com dispositivo 
de segurança.Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

SR UN 12.100 0,16 1.936,00

1 75 SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO P/ USO MANUAL SEM AGULHA 05 ml fabricada 
em polipropileno transparente, bico Luer slip, com boa visualização. Embolo com ponteira de borracha 
siliconizada. De acordo com a RDC 03/2011.Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério 
da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

SR UN 46.000 0,12 5.520,00

1 77 TUBO DE LÁTEX (GARROTE) FINO Nº 200 modelo tradicional, amarelo, atóxico. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

LEMGRUBER M 200 1,12 224,00

2 11 CÂNULA DE GUEDEL Nº 00 fabricada em PVC fl exível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e 
autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identifi cação, 
procedência e data de fabricação. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 19 2,12 40,28

2 12 CÂNULA DE GUEDEL Nº 01 fabricada em PVC fl exível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e 
autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identifi cação, 
procedência e data de fabricação. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 19 2,12 40,28

2 13 CÂNULA DE GUEDEL Nº 02 fabricada em PVC fl exível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e 
autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identifi cação, 
procedência e data de fabricação. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 19 2,12 40,28

2 14 CÂNULA DE GUEDEL Nº 03 fabricada em PVC fl exível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e 
autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identifi cação, 
procedência e data de fabricação. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 19 2,27 43,13

2 15 CÂNULA DE GUEDEL Nº 04 fabricada em PVC fl exível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e 
autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identifi cação, 
procedência e data de fabricação. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 19 2,27 43,13

2 16 CÂNULA DE GUEDEL Nº 05 fabricada em PVC fl exível, esterilizável, transparente, atóxica, inodora e 
autoclavável. A embalagem deve assegurar a esterilidade do produto e conter dados de identifi cação, 
procedência e data de fabricação. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 19 2,27 43,13

2 18 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com 
balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício 
Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas 
Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 20 3,19 63,80



ICP-Brasil Tipo A3 - Emitido por AC SERASA RFB V2 - Emitido para: Municipio de Ibiporã: 76.244.961/0001-03 - NS: 49EB90C54A6F20CF

4  

Ano 06 
Divulgação: quinta-feira
29 de agosto de 2019
Nº 936 - 22 páginas

 JORNAL OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

2 22 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com 
balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício 
Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas 
Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

VITALGOLD UN 20 3,19 63,80

2 24 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com 
balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício 
Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas 
Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

VITALGOLD UN 20 3,19 63,80

2 26 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com 
balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício 
Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas 
Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

VITALGOLD UN 20 3,19 63,80

2 28 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com 
balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício 
Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas 
Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

VITALGOLD UN 20 3,19 63,80

2 30 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); com 
balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício 
Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas 
Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

VITALGOLD UN 20 3,19 63,80

2 51 COLETOR DE URINA E SECREÇÕES fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, 
resistente; graduado a cada 100 ml com capacidade de 2000 ml; Sistema de fechamento da “Boca” do 
coletor através de um cordão fi xado no sistema; com campo para identifi cação de data da coleta, nome 
do paciente, quarto e nome do médico; produto não estéril. 

MARK MED UN 300 0,38 114,00

2 55 CURATIVO PÓS PUNÇÃO  redondo, hipo-alérgico, uso indicado após coleta de sangue ou aplicação de 
injeções, disponível nos modelos adulto e pediátrico. Caixa com 500 curativos. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE CX 700 3,93 2.751,00

2 83 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% galão resistente, tampa com encaixe perfeito, para não vazamento do 
produto. Na embalagem deverá constar estampado data de fabricação, validade, nº lote, nº registro 
no ministério da saúde, nome comercial, procedência de fabricação, conteúdo quantitativo, deverá ser 
embalado em caixa de papelão com no mínimo 04 galões com 05 litros 

PROLINK GALÃO 520 7,43 3.863,60

2 97 LÂMINA DE BISTURI N° 23 caixa com 100 unidades trazendo externamente os dados de identifi cação, 
procedência, número de lote e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Validade de 05 anos. 

ADVANTIVE CX 10 17,42 174,20

2 98 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 caixa com 100 unidades trazendo externamente os dados de identifi cação, 
procedência, número de lote e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Validade de 05 anos. 

ADVANTIVE CX 28 21,29 596,12

2 100 LÂMINA DE BISTURI Nº 15 caixa com 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identifi cação, 
procedência, número de lote e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE CX 33 20,49 676,17

2 143 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 Modelo Longo, Tubo de PVC atóxico, siliconizado, estéril e apirogênico. 
Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, 
data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 5 0,60 3,00

2 144 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 Modelo Longo, Tubo de PVC atóxico, siliconizado, estéril e apirogênico. 
Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, 
data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 30 0,66 19,80

2 145 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de  1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 3.5 x 2.5mm, uma das extremidades do 
tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na 
sua parte lateral 4 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno.Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 30 0,74 22,20

2 150 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de  1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 6.6 x 5.2mm, uma das extremidades do 
tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na 
sua parte lateral 4 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno.Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 20 1,10 22,00

VALOR TOTAL: R$ 98.044,27 (noventa e oito mil, quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.
GESTORAS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
b) Secretaria Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado

FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;
b) Secretaria Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
               

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.  
DETENTORA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 251/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote Item Descrição do produto/serviço Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES Frasco com 1000 ml. Produto com validade de 12 meses. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

FARMAX FR 132 3,75 495,00

1 3 AGULHA 12 x 4,0 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL conector Luer Lock, Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto deve 
atender às novas resoluções da ANVISA. Caixa com 100 unidades. 

LABOR 
IMPORT

CX 415 5,49 2.278,35

1 6 AGULHA 25 x 7,0 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL para conector Luer Lock. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O 
produto deve atender às novas resoluções da ANVISA. Caixa com 100 unidades. 

LABOR 
IMPORT

CX 1.035 4,90 5.071,50

1 7 AGULHA 25 x 8,0 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL para conector Luer Lock. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O 
produto deve atender às novas resoluções da ANVISA. Caixa com 100 unidades. 

LABOR 
IMPORT

CX 570 4,90 2.793,00

2 4 AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO composto de balão auto-infl ável de silicone com capacidade 
aproximada de 1600 ml, com reservatório e prolongamento para oxigênio. Autoclavável. Válvula paciente 
transparente com conector da mascara com movimento giratório. Máscara de PVC transparente atóxico. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 10 141,00 1.410,00

2 87 INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR  Classe 5 ou 6, temperatura entre 115°c a 140°c, 
uso único, permeável ao vapor, cuja substância química ativa reage ao vapor saturado, tempo e temperatura, 
com campo de visualização que permite a leitura progressiva da reação produzida pelo ciclo de esterilização. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

CLEAN-UP UN 18.540 0,29 5.376,60

2 108 MÁSCARA DE ALTO FLUXO INFANTIL para a alta concentração do oxigênio, transparente, com material 
fl exível, lavável, macio e resistente a processo de esterilização. Acompanhar elástico para fi xação, 1,5 metros 
de mangueira e bolsa reservatório. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) 
/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ADVANTIVE UN 20 6,40 128,00

2 135 SONDA DE FOLEY Nº 14 (FR) Modelo duas vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, 
siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo 
a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

ADVANTIVE UN 80 2,44 195,20

2 136 SONDA DE FOLEY Nº 16 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, 
siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo 
a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

ADVANTIVE UN 150 2,44 366,00

2 137 SONDA DE FOLEY Nº 18 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, 
siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo 
a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

ADVANTIVE UN 150 2,44 366,00

2 138 SONDA DE FOLEY Nº 20 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, 
siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo 
a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

ADVANTIVE UN 100 2,44 244,00

2 139 SONDA DE FOLEY Nº 22 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, 
siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo 
a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

ADVANTIVE UN 50 2,44 122,00

2 140 SONDA DE FOLEY Nº 24 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, 
siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo 
a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

ADVANTIVE UN 20 2,54 50,80

2 153 SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 12 FR fabricada em poliuretano fl exível, guia lubrifi cado, totalmente 
radiopaca, esterilizada à óxido de etileno. Comprimento: 120 cm, com conector universal em Y para acesso 
separado para a nutrição ou medicação. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: 
dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

SOLUMED UN 20 8,96 179,20

2 154 SONDA URETRAL Nº 04 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARKMED UN 100 0,45 45,00

VALOR TOTAL: R$ 19.120,65 (dezenove mil, cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.
GESTORAS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
b) Secretaria Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;
b) Secretaria Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
             

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 252/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote Item Descrição do produto Marca 
do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

2 71 FILME PLANO PARA RADIOGRAFIA 18 CM X 24 CM Base verde, caixa com 100 unidades.Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

IBF CX 100 72,00 7.200,00

2 72 FILME PLANO PARA RADIOGRAFIA 24 CM X 30 CM Base verde, caixa com 100 unidades. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

IBF CX 300 120,60 36.180,00

2 73 FILME PLANO PARA RADIOGRAFIA 35 CM X 43 CM Base verde, caixa com 100 unidades. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

IBF CX 180 229,00 41.220,00

VALOR TOTAL: R$ 84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.
GESTORA DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
               

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 253/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote Item Descrição do produto Marca 
do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

2 78 FIXADOR RADIOLÓGICO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA Galão de 01 
litro, Certifi cado de registro, notifi cação ouisenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária(ANVISA). 

DPC LTS 950 10,00 9.500,00

2 122 REVELADOR RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA PARA PROCESSAMENTO  Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DPC LTS 240 12,00 2.880,00

VALOR TOTAL: R$ 12.380,00 (doze mil, trezentos e oitenta reais).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.
GESTORA DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
                

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.  
DETENTORA: LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 254/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
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Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade de 
medida

Quant. Preço unitário Preço total

2 48 COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 13 litros de fácil 
montagem, possui bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, 
sem necessidade de abrir e fechar tampa; Revestimento interno contendo: 
saco plástico e bandeja para proteção contra vazamento de líquidos, cinta, 
fundo em papelão rígido para evitar perfurações; Trava e a contra-trava 
de segurança; Dentro das normas NBR 13853. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DESCARBOX UN 2.500 2,79 6.975,00

2 81 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL fabricado com polietileno atóxico, 
de uso único, graduado, com tampa segura contra vazamentos e alça 
para suporte. Capacidade de 300 ml. Acondicionado em embalagem única 
que assegure a integridade do produto. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

BIOBASE FR 3.000 0,65 1.950,00

2 105 LUVA EM NITRILO fabricada em Nitrilo (borracha sintética), visando à 
eliminação de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao 
látex, além de apresentar alta resistência durante o uso, não estéril, sem 
pó bioabsorvível, ambidestra, superfície lisa com microtextura na ponta dos 
dedos, cor azul, embalagem tipo dispenser box, descartável e de uso único. 

MEDIX UN 150 15,30 2.295,00

VALOR TOTAL: R$ 11.220,00 (onze mil, duzentos e vinte reais).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.
GESTORA DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
               

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.  
DETENTORA: M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 255/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 10 ÁLCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL Refi l em embalagem plástica transparente, com álcool gel a 70% 
adaptável a dispensador plástico fi xo em parede, com válvula liberadora do gel, com capacidade 
aproximada de 800 mililitros; gel com hidratante, transparente, com odor característico, PH entre 6,8 e 7,0; 
100% solúvel em água, pronto para usar (sem diluir), com tempo de secagem nas mãos de no mínimo 10 
segundos após o uso. Na embalagem externa e interna deverá constar: identifi cação, data de fabricação e 
de validade, nº de lote, instruções Registro no Ministério da Saúde, laudo de composição. 

PROERVAS SACHE 5.400 7,08 38.232,00

1 39 FITA MICROPOROSA      Dimensões: 2,5 cm x 4,5 m. Cor: branca ou bege. Validade de 12 meses na 
entrega. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária(ANVISA). 

CIEX ROLO 500 1,70 850,00

1 52 LUVA CIRÚRGICA 6,5 abricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, apresentação 
lubrifi cada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  Certifi cado de Aprovação 
(CA) emitido Ministério do Trabalho e Emprego. 

MAXITEX PAR 3.700 0,91 3.367,00

1 54 LUVA CIRÚRGICA 7,5  fabricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, apresentação 
lubrifi cada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Certifi cado de Aprovação 
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

MAXITEX PAR 4.720 0,93 4.389,60

1 56 LUVA CIRÚRGICA 8,5 fabricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, apresentação 
lubrifi cada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Certifi cado de Aprovação 
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

MAXITEX PAR 2.300 0,93 2.139,00

1 57 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL   Nº 6,0 em latex 100% natural, anatômica, pulverizadas com pó bio-
absorvível para facilitar o calçamento, superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável 
a água, bainhas reforçadas resistentes, com tensão de rupturas mínima, embalagem tipo wallet, contendo 
01 par no envelope, indicando a mão direita e esquerda, de fácil abertura, embalada em papel grau 
cirúrgico, atóxico, esterelizado em óxido de etileno, com nº do CA no ministério do trabalho, com registro 
no ministério da saúde e registro na anvisa, com validade mínima de 02 anos a partir da data de entrega. 

MAXITEX PAR 2.080 0,93 1.934,40

2 17 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2,0MM SEM BALÃO (CUFF) De PVC com silicone (termossensível); 
descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; 
linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

SOLIDOR UN 20 2,43 48,60

2 23 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,0MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; 
linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem 
individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério 
da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

SOLIDOR UN 20 2,48 49,60
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2 74 FIO DE NYLON 2-0 monofi lamento preto, classe II, estéril, cuticular, com agulha de aço inoxidável CTI 
3/8 circular. TRG. 2 cm, 45 cm, sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de 
poliamida, resultando em um monofi lamento de superfície lisa e uniforme, preparada através de processo 
químicos sintéticos, resultando em fi os incolores ou de coloração preta.  De acordo com as especifi cações 
da NBR 13904. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A entrega poderá ocorrer em caixa com 24 unidades. 

PROCARE UN 50 1,09 54,50

2 75 FIO DE NYLON 3-0 monofi lamento preto, classe II, estéril, cuticular, com agulha de aço inoxidável CTI 
3/8 circular. TRG. 2 cm, 45 cm, sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de 
poliamida, resultando em um monofi lamento de superfície lisa e uniforme, preparada através de processo 
químicos sintéticos, resultando em fi os incolores ou de coloração preta. De acordo com as especifi cações 
da NBR 13904. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A entrega poderá ocorrer em caixa com 24 unidades.  

PROCARE UN 2.646 1,09 2.884,14

2 76 FIO DE NYLON 4-0 monofi lamento preto, classe II, estéril, cuticular, com agulha de aço inoxidável CTI 
3/8 circular. TRG. 2 cm, 45 cm, sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão 
de poliamida, resultando em um monofi lamento de superfície lisa e uniforme, preparada através de 
processo químicos sintéticos, resultando em fi os incolores ou de coloração preta. De acordo com as 
especifi cações da NBR 13904.Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A entrega poderá ocorrer em caixa com 24 
unidades.  

PROCARE UN 2.116 1,09 2.306,44

2 77 FIO DE NYLON 5-0 monofi lamento preto, classe II,estéril, cuticular, com agulha de aço inoxidável CTI 
3/8 circular. TRG. 2 cm, 45 cm, sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de 
poliamida, resultando em um monofi lamento de superfície lisa e uniforme, preparada através de processo 
químicos sintéticos, resultando em fi os incolores ou de coloração preta. De acordo com as especifi cações 
da NBR13904. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária(ANVISA). A entrega poderá ocorrer em caixa com 24 unidades.  

PROCARE UN 1.706 1,09 1.859,54

2 155 SONDA URETRAL Nº 06  tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 100 0,45 45,00

2 156 SONDA URETRAL Nº 08 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 4.200 0,38 1.596,00

2 157 SONDA URETRAL Nº 10 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 5.500 0,38 2.090,00

2 158 SONDA URETRAL Nº 12 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 10.300 0,39 4.017,00

2 159 SONDA URETRAL Nº 14 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 10.300 0,39 4.017,00

2 160 SONDA URETRAL Nº 16 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 150 0,39 58,50

2 161 SONDA URETRAL Nº 18 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 100 0,45 45,00

2 162 SONDA URETRAL Nº 20 tubo de PVC siliconizado, atóxico, estéril, transparente e apirogênico. Superfície 
uniforme, lisa e atraumática. Com conector e tampa. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 30 0,45 13,50

2 163 SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO/CORTANTES 13L destinado à sustentação de coletores 
perfuro/cortantes-infectantes em ambientes de serviço de saúde, tais como farmácias, hospitais, clínicas, 
laboratórios e postos de saúde. Sendo possível a utilização deste sobre a bancada (com ventosas) e na 
parede; acompanha dois parafusos e duas buchas. Confeccionado em arame, revestidos em PVC na cor 
branca. 

DESCARBOX UN 46 18,00 828,00

2 164 SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO/CORTANTES 3L destinado à sustentação de coletores 
perfuro/cortantes-infectantes em ambientes de serviço de saúde, tais como farmácias, hospitais, clínicas, 
laboratórios e postos de saúde. Sendo possível a utilização deste sobre a bancada (com ventosas) e na 
parede; acompanha dois parafusos e duas buchas. Confeccionado em arame, revestidos em PVC na cor 
branca; 

DESCARBOX UN 11 17,60 193,60

3 1 COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM ESTÉRIL Tamanho em repouso. 
Com densidade de 13 fi os. Com 05 dobras, 8 camadas, 100% algodão, sem fi lamento, radiopaco. Pacote 
com 05 unidades. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

POLAR FIX PCTE 95.000 0,30 28.500,00
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VALOR TOTAL: R$ 99.518,42 (noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.
GESTORA DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
              

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ. 
DETENTORA: MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 256/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 4 AGULHA 20 x 5,5 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL para conector Luer Lock. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Caixa com 100 unidades. 

SR CX 200 5,10 1.020,00

1 5 AGULHA 25 x 6,0 HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL conector Luer Lock. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O produto 
deve atender às novas resoluções da ANVISA. Caixa com 100 unidades. 

SR CX 525 5,10 2.677,50

1 11 ÁLCOOL EM GEL 70% frasco com 250 ml, para antissepsia das mãos. Produto com validade de 12 meses. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

BIOLUX FR 150 6,69 1.003,50

1 78 VASELINA LÍQUIDA utilizada na remoção de crostas, de pomadas, pastas e demais produtos aplicados 
sobre a pele. Incolor. Frasco com 1.000 ml. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

SEPTIMAM FR 36 14,10 507,60

2 20 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível) com 
balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; orifício 
Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para seringas Luer e 
Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola inoxidável; embalagem 
individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério 
da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

SOLIDOR UN 20 3,14 62,80

2 49 COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 03 litros de fácil montagem, possui bocal aberto para 
facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa; Revestimento interno contendo: 
saco plástico e bandeja para proteção contra vazamento de líquidos, cinta, fundo em papelão rígido para 
evitar perfurações; Trava e a contra-trava de segurança; Dentro das normas NBR 13853. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

DESCARBOX UN 600 1,50 900,00

2 50 COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE 7 litros de fácil montagem, possui bocal aberto para 
facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa; Revestimento interno contendo: 
saco plástico e bandeja para proteção contra vazamento de líquidos, cinta, fundo em papelão rígido para 
evitar perfurações; Trava e a contra-trava de segurança; Dentro das normas NBR 13853. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

DESCARBOX UN 1.700 1,99 3.383,00

2 112 MÁSCARA DE VENTURI ADULTO conjunto com 01 máscara facial alongada para adulto, 06 diluidores 
codifi cados com cores para diferentes concentrações. Impresso a porcentagem de oxigênio em cada 
diluidor. Adaptador acrílico para entrada de nebulização de alto desempenho. Tubo fl exível para conexão 
dos diluidores. 01 tubo de oxigênio com conector universal. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção 
no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

GOODCOMIE UN 20 9,95 199,00

2 113 MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL conjunto com 01 máscara facial infantil, 06 diluidores codifi cados com 
cores para diferentes concentrações. Impresso a porcentagem de oxigênio em cada diluidor. Adaptador 
acrílico para entrada de nebulização de alto desempenho. Tubo fl exível para conexão dos diluidores. 01 
tubo de oxigênio com conector universal. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

GOODCOMIE UN 5 9,95 49,75

2 123 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 10 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 200 0,56 112,00

2 124 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 12 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 330 0,57 188,10

2 125 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 14 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 330 0,65 214,50



ICP-Brasil Tipo A3 - Emitido por AC SERASA RFB V2 - Emitido para: Municipio de Ibiporã: 76.244.961/0001-03 - NS: 49EB90C54A6F20CF

10  

Ano 06 
Divulgação: quinta-feira
29 de agosto de 2019
Nº 936 - 22 páginas

 JORNAL OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

2 126 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 16 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 330 0,67 221,10

2 127 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 18 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 100 0,77 77,00

2 128 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 20 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 100 0,82 82,00

2 129 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 22 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 100 0,88 88,00

2 130 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 24 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 50 0,92 46,00

2 131 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 4 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 50 0,49 24,50

2 132 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 6 estéril e

atóxica, constituída de Tubo PVC atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, 
no comprimento aproximado de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um 
pequeno orifício na ponta e um furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado 
com oxido de etileno. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 50 0,51 25,50

2 133 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL com válvula distal nº 8 estéril e atóxica, constituída de Tubo PVC 
atóxico, fl exível, conector e válvula de pressão negativa distal intermitente, no comprimento aproximado 
de 34 cm, uma das extremidades do tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta e um 
furo lateral. Embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

MARK MED UN 4.700 0,53 2.491,00

2 142 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de 50 cm, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 1.5 x 0.9mm, uma das extremidades do tubo 
é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na sua 
parte lateral 02 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno.Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 5 0,49 2,45

2 146 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de 1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 4.0 x 2.8mm, uma das extremidades do tubo 
é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na sua 
parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 30 0,81 24,30

2 147 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de 01 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 4.5 x 3.4mm, uma das extremidades do tubo 
é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na sua 
parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 50 0,81 40,50

2 148 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de  1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 5.3 x 4.0mm, uma das extremidades do tubo 
é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na sua 
parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno.Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 50 0,95 47,50

2 149 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de  1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 6.0 x 4.6mm, uma das extremidades do tubo 
é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na sua 
parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 50 1,03 51,50

2 151 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de  1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 7.0 x 5.6mm, uma das extremidades do 
tubo é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na 
sua parte lateral 4 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno.Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 15 1,24 18,60

2 152 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 24 estéril e atóxica, constituída de em tubo de PVC cristal no comprimento 
de  1 metro, diâmetro aproximado do tubo (externo x interno): 8.0 x 6.4mm, uma das extremidades do tubo 
é semi-fechada possuindo um pequeno orifício na ponta.  Essa mesma extremidade pode possuir na sua 
parte lateral 04 furos, a outra extremidade do tubo possui um conector com tampa constituído de PVC, 
embalado em blister de papel grau cirúrgico e esterilizado com oxido de etileno. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARK MED UN 10 1,43 14,30
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VALOR TOTAL: R$ 13.572,00 (treze mil, quinhentos e setenta e dois reais).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.
GESTORA DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
                

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ  
DETENTORA: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 257/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote Item Descrição do produto Marca do produto Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 12 ÁLCOOL EM GEL 70% frasco com 800 ml para antissepsia das mãos. Produto com validade de 12 meses. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

BIOLUX FR 300 5,79 1.737,00

1 14 ALMOTOLIA ÂMBAR capacidade para 250 ml, com graduação, fabricada em polietileno. Com tampa. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

J PROLAB UN 70 1,99 139,30

1 15 ALMOTOLIA TRANSPARENTE capacidade para 250 ml, com graduação, fabricada em polietileno. Com 
tampa. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

J PROLAB UN 400 1,99 796,00

1 45 GEL PARA ULTRASSOM inodoro, incolor, isento de substâncias tóxicas ou alérgicas, solúvel em água, 
com ph neutro e alta condutividade. Na embalagem deverá conter os dados de identifi cação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/
ANVISA. Validade de 12 meses. Galão 5 litros. 

MULTIGEL GALÃO 20 16,38 327,60

2 38 CATETER INTRAVENOSO N16G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização 
periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, fi nas, 
fl exíveis e atóxicas. Agulha com bísel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. Com 
adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fi xação, tampa de polipropileno que protege a 
cânula e o cateter até a sua utilização. Identifi cado por cores correspondentes ao número de cada calibre. 
Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone fl exível e transparente. Embalagem de papel cirúrgico 
contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de 
validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DESCARPACK UN 50 0,61 30,50

2 134 SONDA DE FOLEY Nº 12 (FR) Modelo 02 vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada em látex, 
siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector universal permitindo 
a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

SOLIDOR UN 20 2,22 44,40

VALOR TOTAL: R$ 3.074,80 (três mil, setenta e quatro reais e oitenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.
GESTORA DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
               

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.  
DETENTORA: MEDEFE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 258/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote Item Descrição do produto Marca do produto Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

1 1 ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA formato convencional liso, com a superfície e bordas lisas. 
Tamanho: 12 cm x 1,8 cm. Pacote com 100 unidades. A embalagem individual deverá assegurar a 
esterilidade do produto. 

TALGE / MADEIRA PCTE 950 2,60 2.470,00

1 13 ALGODÃO HIDRÓFILO pacote com 500 gramas. Embalagem deve conter dados de identifi cação 
do produto, procedência,e data de fabricação, atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao 
produto e aprovado pelo INMETRO. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

NATHALYA / 
500GR

PCTE 930 9,00 8.370,00
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1 16 ATADURA CREPE 10 CM x 1,80 M macia, elástica e resistente, 13 fi os. 100% algodão.  Pacote com 
12 unidades. Tamanho em repouso. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MB TEXTIL / 
10CMX1,8M

PCTE 1.100 4,65 5.115,00

1 17 ATADURA CREPE 12 CM x 1,80 M macia, elástica e resistente, 13 fi os. 100% algodão pacote com 12 
unidades. Tamanho em repouso. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MB TEXTIL / 
12CMX1,8M

PCTE 200 5,60 1.120,00

1 22 BATERIA Duracell de Lithium 123 - CR17345; Tensão: 3V (cada bateria); Produto importado e de alta 
qualidade; Não é toxico ao meio-ambiente; Possui validade longa (5 a 10 anos dependendo do lote, 
verifi car no recebimento do produto); Produto recomendado pela fabricante do DEA Zoll. 

PANASONIC/ 123 UN 20 32,00 640,00

1 23 BATERIA - 3V Lithium CR2032 ALFACEL / 3V UN 350 3,50 1.225,00

1 24 CADARÇO sarjado alvejado,  10mm x 50m. SONI / 
10MMX50M

ROLO 20 12,00 240,00

1 27 CATETER INTRAVENOSO N18G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização 
periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, 
fi nas, fl exíveis e atóxicas. Agulha com bísel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. 
Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fi xação, tampa de polipropileno que 
protege a cânula e o cateter até a sua utilização. Identifi cado por cores correspondentes ao número de 
cada calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone fl exível e transparente. Embalagem 
de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de 
fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

NIPRO / 18G UN 3.800 0,56 2.128,00

1 29 CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL fabricado em PVC fl exível, estéril, atóxico, apirogênico. 
Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, 
procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MARKMED / 
INFANTIL

UN 400 0,90 360,00

1 30 COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE Dimensões: 23 cm x 25 cm. Tamanho em repouso. Campo 
operatório, 4 camadas, com cadarço, radiopaco, 100% algodão. Pacote com 50 unidades. Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

AMERICA / 
23X25CM

PCTE 235 28,00 6.580,00

1 31 COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE Dimensões: 45 cm x 50 cm. Com cadarço, radiopaco. Tamanho 
em repouso. 4 camadas, 100% algodão. Pacote com 50 unidades. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDBRAS / 
45X50CM

PCTE 150 46,00 6.900,00

1 32 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM não estéril tamanho em repouso. Com 
densidade de 13 fi os por cm2. Com 5 dobras, 8 camadas, 100% algodão, Alta absorção. Pacote com 
500 unidades. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MB TEXTIL / 
7,5X7,5CM

PCTE 500 12,00 6.000,00

1 34 EQUIPO MICROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS com pinça rolete. Câmara de 
gotejamento fl exível fabricado em PVC, estéril, atóxico e apirogênico. Embalagem de papel cirúrgico 
contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo 
de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

FARMATEX / 
MICROGOTAS

UN 2.050 0,94 1.927,00

1 35 ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE Manômetro aneroide braçadeira: confeccionado em nylon, 
ajustável ao braço e fi xada por velcro ou metálico. Destinada a braços com perímetro de 22 cm a 32 
cm. Dotada de uma tira para fi xação do manômetro e seta indicadora, para o correto posicionamento 
sobre a artéria. Manguito: confeccionado em látex, com dois tubos vulcanizados do mesmo material, 
de alta resistência e durabilidade, sem emendas. Pera: confeccionado em látex com formato 
anatômico e fl exível. Válvula de controle de ar: confeccionada em metal cromado e cinto de regulagem 
manual. Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, menor divisão e mmHg. Produto com a certifi cação do 
INMETRO. Garantia DO FABRICANTE de 03 anos (do produto).Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

PREMIUM / 
NYLON

UN 52 49,00 2.548,00

1 37 FITA CREPE Dimensões: 1,8 cm x 30 m. Acondicionado em embalagem que assegure a esterilidade 
do produto. Validade de 12 meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

POLITAPE / 
1,8CMX30M

ROLO 1.570 2,55 4.003,50

1 43 FRASCO BORRIFADOR  capacidade para 500 ml, com graduação e válvula borrifadora spray modelo 
gatilho, fabricada em polietileno, opaco (que não permite a passagem de luz). Com formato anatômico. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

PLASUTIL / 500ML UN 350 7,90 2.765,00

1 44 FRASCO DE VIDRO PARA BIÓPSIA capacidade de 6 ml, transparente, com tampa de borracha, 
acondicionado em embalagem que assegure a esterilidade do produto. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

LUCENA / 6ML FR 1.500 4,30 6.450,00

1 46 HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO, ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA caixa 
com 75 unidades, trazendo externamente os dados de identifi cação, procedência, número de lote e 
prazo de validade.  Validade de 12 meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério 
da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

COTTON / 75 
UND

CX 1.364 0,94 1.282,16

1 47 INALADOR/ NEBULIZADOR PORTÁTIL com extensão, copinho (aproximadamente 8 ml) e máscaras 
adulto e infantil. Filtro de ar, baixo nível de ruídos, bivolt, garantia mínima de 12 meses, certifi cado 
pelo INMETRO. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DARU / NEBULAR 
PLUS

UN 4 112,00 448,00

1 48 KIT PARA INALAÇÃO ADULTO individual, desmontável, atóxico, de fácil desinfecção e reutilizável. 
Composto de máscara plástica, cabeçote, recipiente para medicamento e diluente, conector 
com extensão de 1,5m  para oxigênio ou ar comprimido (a ser defi nido no empenho). Embalados 
individualmente contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de 
fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DARU / ADULTO KIT 200 4,60 920,00

1 49 KIT PARA INALAÇÃO INFANTIL individual, desmontável, atóxico, de fácil desinfecção e reutilizável. 
Composto de máscara plástica, cabeçote, recipiente para medicamento e diluente, conector 
com extensão de 1,5  para oxigênio ou ar comprimido (a ser defi nido no empenho). Embalados 
individualmente contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de 
fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DARU / INFANTIL KIT 200 4,60 920,00

1 50 LANCETA DESCARTÁVEL AUTOMÁTICA para punção digital. Fabricada de aço inoxidável e com a 
ponta afi ada. As embalagens individuais deverão assegurar a esterilidade do produto. Validade de 12 
meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

GTECH / 
AUTOMATICA

UN 45.000 0,19 8.550,00



w w w . i b i p o r a . p r . g o v . b r

13  

Ano 06 
Divulgação: quinta-feira
29 de agosto de 2019
Nº 936 - 22 páginas

 JORNAL OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

1 51 LANTERNA CLINICA C/LUZ DE LED confeccionado em metal leve de alta qualidade, iluminação 
brilhante e branca p/ melhor visualização, acionamento através do botão liga/desliga, possui 
conveniente clipe de bolso, alimentação através de 2 pilhas AAA (inclusas). Produto garantia de 01 
ano. Apresentar Registro no MS/Anvisa. 

MIKATOS / LED UN 25 29,90 747,50

1 53 LUVA CIRÚRGICA 7,0 fabricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, 
apresentação lubrifi cada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA).  Certifi cado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

MAXITEX / 7,0 PAR 3.880 0,90 3.492,00

1 55 LUVA CIRÚRGICA 8,0 fabricadas em látex natural, estéril, comprimento mínimo de 28 cm, 
apresentação lubrifi cada com pó bioabsorvível, atóxica e descartável. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). Certifi cado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

MAXITEX / 8,0 PAR 6.000 0,93 5.580,00

1 63 ÓCULOS DE PROTEÇÃO armação com hastes de estágios reguláveis, lente incolor, proteção contra 
impactos de partículas volantes, multidirecionais e raios ultravioleta, com proteção lateral, anti-risco, 
anti- embaçante.Certifi cado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 
Produto com Registro, Notifi cação ou Isenção no Ministério da Saúde/Anvisa. Trazendo externamente 
os dados de identifi cação, procedência, número de lote. 

DANNY / 
INCOLOR

UN 86 5,50 473,00

1 66 SCALP Nº 19 Cânula em aço inoxidável, descartável. Embalados individualmente contendo as 
seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / N 19 UN 3.500 0,17 595,00

1 67 SCALP Nº 21 Cânula em aço inoxidável, descartável. Embalados individualmente contendo as 
seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / N 21 UN 48.000 0,17 8.160,00

1 68 SCALP Nº 23 Cânula em aço inoxidável, descartável. Embalados individualmente contendo as 
seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / N 23 UN 30.000 0,17 5.100,00

1 76 TERMOMETRO DIGITAL CLÍNICO com visor decimal, medição em ºC, a prova d’água, com indicador 
sonoro e bateria inclusa. Garantia de 12 meses. Produto com a certifi cação do INMETRO. Certifi cado 
de Registro, Notifi cação ou Isenção do Ministério da Saúde (MS)/ Anvisa. 

MEDEQCO / 
DIGITAL

UN 300 9,99 2.997,00

2 2 AGULHA AURICULAR PARA ACUPUNTURA COM MICROPORE tamanho: 1,5 mm fabricada em aço 
inoxidável, esterilizada. Embalagem de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de 
identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Pacote 
com 25 unidades. 

ARHON DIM / 
1,5MM

PCTE 240 3,55 852,00

2 5 AMBU (REANIMADOR MANUAL) INFANTIL composto de balão auto-infl ável de silicone com 
capacidade aproximada de 500 ml, com reservatório e prolongamento para oxigênio. Autoclavável. 
Válvula paciente transparente com conector da mascara com movimento giratório. Máscara de PVC 
transparente atóxico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

FARMATEX / 
INFANTIL

UN 14 130,00 1.820,00

2 6 AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL composto de balão auto-infl ável de silicone com 
capacidade aproximada de 250 ml, com reservatório e prolongamento para oxigênio. Autoclavável. 
Válvula paciente transparente com conector da mascara com movimento giratório. Máscara de PVC 
transparente atóxico. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

FARMATEX / 
NEONATAL

UN 13 130,00 1.690,00

2 19 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,0MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; 
linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 3,0 S 
BALAO

UN 20 2,49 49,80

2 21 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3,5MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; 
linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 3,5 S 
BALAO

UN 20 2,49 49,80

2 25 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4,5MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; 
linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 4,5 S 
BALAO

UN 20 2,49 49,80

2 27 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5,0MM SEM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
descartável; com conector semi-montado; estéril; para intubação oral e nasal; transparente; graduado; 
linha radiopaca contínua; extremidade atraumática retraída; válvula ABS com mola inoxidável; 
embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 5,0 S 
BALAO

UN 15 2,49 37,35

2 29 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; 
orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola 
inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 6,0 C 
BALAO

UN 20 3,18 63,60

2 31 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; 
orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola 
inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 7,0 C 
BALAO

UN 60 3,18 190,80

2 32 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; 
orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola 
inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 7,5 C 
BALAO

UN 90 3,18 286,20
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2 33 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; 
orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola 
inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 8,0 C 
BALAO

UN 90 3,18 286,20

2 34 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; 
orifício Murphy; descartável estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola 
inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 8,5 C 
BALAO

UN 90 3,18 286,20

2 35 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 9,0MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; 
orifício Murphy; descartável; estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola 
inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 9,0 C 
BALAO

UN 30 3,18 95,40

2 36 CÂNULA ENDOTRAQUEAL 9,5MM COM BALÃO (CUFF) de PVC com silicone (termossensível); 
com balão de baixa pressão e alto volume; linha radiopaca contínua; extremidade retraída atraumática; 
orifício Murphy; descartável; estéril; para intubação oral e nasal; balão de controle com encaixe para 
seringas Luer e Luer-Lock; conector semi-montado; transparente; graduado; válvula ABS com mola 
inoxidável embalagem individual tipo Blister em papel grau cirúrgico. Certifi cado de registro, notifi cação 
ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX / 9,5 C 
BALAO

UN 20 3,18 63,60

2 37 CATETER INTRAVENOSO N 24G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização 
periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, 
fi nas, fl exíveis e atóxicas. Agulha com bísel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. 
Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fi xação, tampa de polipropileno que 
protege a cânula e o cateter até a sua utilização. Identifi cado por cores correspondentes ao número de 
cada calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone fl exível e transparente. Embalagem 
de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de 
fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

NIPRO / 24G UN 7.700 0,67 5.159,00

2 40 CATETER INTRAVENOSO N22G de poliuretano, sem efeito memória, utilizado para a cateterização 
periférica de curta, média e longa duração. Cânula fabricada em poliuretano, com paredes delgadas, 
fi nas, fl exíveis e atóxicas. Agulha com bísel trifacetado, bi-angulado e confeccionado em aço inoxidável. 
Com adaptador universal tipo Luer Lock, com ranhuras para fi xação, tampa de polipropileno que 
protege a cânula e o cateter até a sua utilização. Identifi cado por cores correspondentes ao número de 
cada calibre. Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone fl exível e transparente. Embalagem 
de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de 
fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

NIPRO / 22G UN 6.700 0,58 3.886,00

2 42 COLAR CERVICAL Tamanho ajustável: Médio-adulto fabricado com material plástico resistente, 
revestido com EVA. Com fechamento em velcro. Com 2 aberturas para palpação e acesso a traqueia. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE / 
MEDIO-ADULTO

UN 10 11,90 119,00

2 43 COLAR CERVICAL Tamanho ajustável: Pequeno-adulto fabricado com material plástico resistente, 
revestido com EVA. Com fechamento em velcro. Com 2 aberturas para palpação e acesso a traqueia. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE / 
PEQUENO-
ADULTO

UN 10 11,90 119,00

2 44 COLAR CERVICAL G, DOBRÁVEL, PLANO E INFANTIL, VELCRO COM 5CM, GRANDE, PRÉ-
HOSPITALAR, PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL, JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE E 
APOIO MANDIBULAR Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE / G 
INFANTIL

UN 5 11,90 59,50

2 45 COLAR CERVICAL M POLIETILENO, DOBRÁVEL, PLANO E INFANTIL, VELCRO COM 5CM, 
MÉDIO, PRÉ-HOSPITALAR, PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL, JANELA TRAQUEAL EXTRA 
GRANDE E APOIO MANDIBULAR Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE / M 
INFANTIL

UN 5 11,90 59,50

2 46 COLAR CERVICAL P POLIETILENO, DOBRÁVEL, PLANO E INFANTIL, VELCRO COM 5CM, 
PEQUENO, PRÉ-HOSPITALAR, PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL, JANELA TRAQUEAL 
EXTRA GRANDE E APOIO MANDIBULAR Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE / P 
INFANTIL

UN 5 11,90 59,50

2 66 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL produzido em poliestireno nos tamanho grande (largura 
da valva:32mm – eixo longitudinal:110mm – comprimento: 170mm). Lubrifi cado. Cor: Transparente 
(cristal). Valvas anatômicas com contornos lisos, regulares e sem protuberâncias, semelhantes ao 
formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso rosqueável) fabricado em material 
plástico resistente, não transparente. Embalado individualmente contendo as seguintes informações: 
dados de identifi cação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério 
da Saúde /ANVISA. 

KOLPLAST / 
TAM G

UN 1.000 0,90 900,00

2 67 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL produzido em poliestireno nos tamanho médio (largura 
da valva:28mm – eixo longitudinal:95mm –comprimento: 155mm). Lubrifi cado. Cor: Transparente 
(cristal). Valvas anatômicas com contornos lisos, regulares e sem protuberâncias, semelhantes ao 
formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso rosqueável) fabricado em material 
plástico resistente, não transparente. Embalado individualmente contendo as seguintes informações: 
dados de identifi cação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério 
da Saúde /ANVISA. 

KOLPLAST / 
TAM M

UN 4.000 0,75 3.000,00

2 68 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL produzido em poliestireno nos tamanhos pequeno (largura 
da valva: 22mm – eixo longitudinal:80mm – comprimento: 145mm). Lubrifi cado. Cor: Transparente 
(cristal). Valvas anatômicas com contornos lisos, regulares e sem protuberâncias, semelhantes ao 
formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso rosqueável) fabricado em material 
plástico resistente, não transparente. Embalado individualmente contendo as seguintes informações: 
dados de identifi cação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério 
da Saúde /ANVISA. 

KOLPLAST / 
TAM P

UN 4.000 0,70 2.800,00

2 70 EXTENSOR PARA INFUSÃO SIMULTÂNEA 02 vias dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer 
fêmea de 02 vias com clamp de fechamento rápido nas vias. Extensão dupla em PVC cristal; - Clamp 
em cores diferentes; - Conector Luer Fêmea com tampa rosqueável, conexão distal para dispositivo de 
acesso venoso no paciente pode ser luer slip ou luer lock, Esterilizado a Óxido de Etileno, Certifi cado 
de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) /Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 

VITAL GOLD / 
2VIAS

UN 300 0,55 165,00
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2 79 FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO BILHA produto de corpo de metal cromado, cápsula e bilha em 
policarbonato (PC), escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fl uxo 
fi xado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando 
vazamentos e conexões padrão ABNT.Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da 
Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ANDRAMED / 
OXIGENIO

UN 28 39,99 1.119,72

2 80 FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO corpo de latão polido cromado; com escala graduada de 
0 a 15 l/mim; comprimento da escala aproximadamente de 90mm; bilha dupla em policarbonato 
transparente e inquebrável, duplo cônico; Flutuador esférico em aço inoxidável; sistema de 
compensação de pressão; roscas conforme norma ABNT 254; inclui: manual de instruções e garantia 
mínima de 365 dias 

ANDRAMED / AR 
COMPRIMIDO

UN 20 39,99 799,80

2 85 IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA fabricado em EVA. Conjunto constituído de uma base a ser 
fi xada na tábua e um par de almofadas com 02 tirantes para fi xação. As almofadas deverão ser fi xadas 
na base através de velcro de boa aderência, colados e costurados, confeccionados em espuma com 
densidade 30 (Tipo B), nas seguintes medidas: comprimento 25 cm, largura 39 cm, altura 15 cm. Todo 
o conjunto é revestido por material impermeável, lavável e contínuo sem costuras. 

RESGATE / EVA UN 28 86,00 2.408,00

2 86 INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAÇÃO DE CICLO DE ESTERILIZAÇÃO a vapor, cada 
unidade deverá possuir esporos bacterianos de Bacillus Stearothermophilus contidos em um frasco 
termoplástico, não cortante, Tem no rótulo fi xado ao tubo, um indicador químico que muda a cor 
para preto quando exposto ao ciclo de esterilização, além de marca, data de validade, nº de lote e 
espaço para identifi cação. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) 
/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MAXXIMED / A 
VAPOR

UN 6.432 2,25 14.472,00

2 89 KIT COLAR CERVICAL (G) revestido com espuma macia tipo EVA. Em um dos lados fecho com 
velcro de 50 mm. Do outro lado, abertura especial e preso em botões. Fecho em velcro de 25 mm. 
Possuir botão na área articulada que identifi ca sua montagem,bem como o tamanho do colar, usando, 
também a forma universal de medidas nos dedos. 1 abertura para palpação e ventilação de nuca. 
Indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Conjunto formado por peça 
única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade. Proporcionar suporte desde a 
região mentoniana até a pré-auricular. Com abertura para checagem do pulso carotídeo, bem como 
procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Totalmente radiotransparente. 
Velcros em cores padronizadas para identifi cação do tamanho do colar. Não estéril. Lavável. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE / G KIT 10 12,00 120,00

2 90 KIT COLAR CERVICAL (M) revestido com espuma macia tipo EVA. Em um dos lados fecho com 
velcro de 50 mm. Do outro lado, abertura especial e preso em botões. Fecho em velcro de 25 mm. 
Possuir botão na área articulada que identifi ca sua montagem,bem como o tamanho do colar, usando, 
também a forma universal de medidas nos dedos. 1 abertura para palpação e ventilação de nuca. 
Indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados. Conjunto formado por peça 
única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade. Proporcionar suporte desde a 
região mentoniana até a pré-auricular. Com abertura para checagem do pulso carotídeo, bem como 
procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Totalmente radiotransparente. 
Velcros em cores padronizadas para identifi cação do tamanho do colar. Não estéril. Lavável. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) 

RESGATE / M KIT 10 12,00 120,00

2 91 KIT COLAR CERVICAL (P) revestido com espuma macia tipo EVA. Em um dos lados fecho com 
velcro de 50 mm.  Do outro lado, abertura especial e preso em botões. Fecho em velcro de 25 mm.  
Possuir botão na área articulada que identifi ca sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando, 
também a forma universal de medidas nos dedos.  1 abertura para palpação e ventilação de nuca. 
Indicado para resgate e transporte de acidentados e politraumatizados.   Conjunto formado por peça 
única na cor branca, confeccionado em polietileno de alta densidade.  Proporcionar suporte desde a 
região mentoniana até a pré-auricular.  Com abertura para checagem do pulso carotídeo, bem como 
procedimentos cirúrgicos emergenciais para liberação das vias aéreas. Totalmente radiotransparente.  
Velcros em cores padronizadas para identifi cação do tamanho do colar.   Não estéril. Lavável.  
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE / P KIT 35 12,00 420,00

2 99 LÂMINA DE BISTURI Nº 12 caixa com 100 unidades trazendo externamente os dados de identifi cação, 
procedência, número de lote e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Validade de 05 anos. 

ADVANTIVE / N 12 CX 23 20,20 464,60

2 104 LÂMPADA PARA FISIOTERAPIA INFRAVERMELHA 150 WATTS, 127 - 220V, Soquete E27. As 
embalagens individuais deverão assegurar a integridade do produto. Garantia de 6 meses. 

BRAVOLUZ / 
INFRAVERMELHA

UN 5 103,00 515,00

2 106 MANTA ALUMINIZADA confeccionada em poliéster metalizado de 23 micras, medida de 2,10 x 1,40 
m, para utilização em paciente para diminuição da perda de calor no atendimento pré-hospitalar.
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RESGATE / 
2,10X1,40M

UN 35 3,95 138,25

2 115 OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL para monitoração contínua de saturação periférica de oxigênio e 
frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, com faixa de medição de 0 a 100%, pulso 
de 18 a 300 bpm, com precisão de 2%. Display com alta intensidade de luz, com única tecla para 
operação. Deverá possuir auto desligamento quando sem uso. Bateria deverá possuir autonomia 
mínima de 16 horas de uso contínuo através do uso de 2 pilhas AAA. Peso aproximado de 60G. 
Deverá acompanhar: 01 cordão para transporte, 02 pilhas AAA. Possuir Manual de Funcionamento 
do produto em português. Produto com garantia de 12 meses. Certifi cado de Registro, Notifi cação ou 
Isenção no Ministério da Saúde/Anvisa. 

CONTEC / 50DL UN 27 73,80 1.992,60

2 121 REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO para cilindro de oxigênio 0-15 L/min, bilha longa. 
Fabricado em metal, com as conexões nos padrões da ABNT e ANVISA. Garantia de 12 meses. 

ANDRAMED / 
METAL

UN 10 187,00 1.870,00

2 141 SONDA DE FOLEY Nº 8 (FR) modelo duas vias, capacidade mínima do balão de 10 ml, fabricada 
em látex, siliconizada, estéril e com ponta atraumática. Comprimento de 30 cm. Com conector 
universal permitindo a adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Embalagem de papel cirúrgico 
contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo 
de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDIX N 8 UN 10 2,55 25,50

2 168 TALA DE PAPELÃO 90 CM DE COMPRIMENTO ORTOPÉDICA, PAPELÃO, MEMBROS 
INFERIORES, ARTICULÁVEL, ADULTO para imobilização e resgate, confeccionada em polionda, 
medindo aproximadamente 20 cm de largura e 2 a 3 mm de espessura. Ajustável através de picotes 
localizados lateralmente a aproximadamente 5 cm das bordas laterais. Deverá possuir 08 orifícios 
circulares com 2 cm de diâmetro, posicionados 04 de cada lado da tala, a aproximadamente 3 cm das 
bordas laterais e antes da linha de picote. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério 
da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

RESGATE / 90CM UN 200 1,93 386,00
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2 171 TERMO-HIGRÔMETRO  com temperatura interna / externa e memória de máxima e mínima, 
monitoramento da Temperatura e Umidade do Ar, Instrumento para medição da temperatura interna 
e externa com função máxima e mínima e umidade interna, botão seletor da unidade °C / °F, botão 
Interna / Externa, cabo com ponta ínox com aproximadamente 2,80m (na ponta do cabo, o sensor 
de ínox mede a temperatuta (externa) dentro de uma escala de -50 á +70°C, o corpo do instrumento 
mede a temperatura (interna) e a umidade). Acompanhar 01 Pilha. Garantia mínima de 06 meses. 

SUPERMEDY 
/ INTERNA - 
EXTERNA

UN 15 61,09 916,35

2 174 UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO com rosca metalizada, nível de mínimo e máximo, sem extensão 
e boca estreita. 250 ml. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RWR / OXIGENIO UN 30 10,95 328,50

VALOR TOTAL: R$ 146.349,73 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.
GESTORAS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
b) Secretaria Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;
b) Secretaria Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
              

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.  
DETENTORA: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 259/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

1 8 ÁLCOOL 70° (REGISTRO DE MEDICAMENTO - ANTISSEPSIA DA PELE) frasco com 1.000 ml. 
Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ITAJÁ FR 2.202 3,73 8.213,46

1 28 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO fabricado em PVC fl exível. Estéril, atóxico, apirogênico. Embalagem 
de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de 
fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MEDSOND UN 3.200 0,79 2.528,00

1 38 FITA MICROPOROSA Dimensões: 2,5 cm x 10 m. Cor: branca ou bege. Acondicionado em embalagem 
que assegure a esterilidade do produto. Validade de 12 meses na entrega. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

MISSNER ROLO 1.800 1,70 3.060,00

1 62 MÁSCARA RETANGULAR TRIPLA COM ELÁSTICO efi ciência de Filtragem Bacteriana (BFE) 
de 98,8%. Camada externa: 14 g/m2 polipropileno trançado sem costura. Camada interna: 25 g/m2 
polipropileno expandido sem costura. Camada facial: 30 g/m2 polipropileno termoligado sem costura,  
trazendo externamente os dados de identifi cação, procedência, número de lote, prazo de validade e 
número no Ministério da Saúde. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Fabricação de acordo com ABNT - NBR 
15052/04. A data de validade deverá ser de no mínimo 15 meses a partir da data de entrega. Caixa 
com 50 unidades. 

DESCARPACK CX 1.100 4,40 4.840,00

1 69 SCALP Nº 25 Cânula em aço inoxidável, descartável. Embalados individualmente contendo as seguintes 
informações: dados de identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de 
registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

VITAL GOLD UN 3.500 0,16 560,00

1 72 SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO P/ USO MANUAL S/ AGULHA- 03ML fabricada 
em polipropileno transparente, bico Luer slip, com boa visualização. Embolo com ponteira de borracha 
siliconizada. De acordo com a RDC 03/2011.Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério 
da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DESCARPACK UN 71.000 0,10 7.100,00

2 53 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO conector escalonado para sonda uretro vesicais com 
ponto de coleta permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; Pinça ou Clamp no tubo 
extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; Tubo extensor fl exível permite a passagem 
da secreção entre o paciente e bolsa coletora; Tira de deambulação facilita a movimentação do paciente; 
Alça de sustentação rígida dupla “U”para fi xação ao leito; Válvula anti-refl uxo, tipo membrana evita 
retorno de urina para o paciente; Bolsa coletora em PVC fl exível. Graduado a cada 100 ml, com 
capacidade de 2 litros. Embalados individualmente contendo as seguintes informações: dados de 
identifi cação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou 
isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

LABOR 
IMPORT

UN 650 2,59 1.683,50

2 54 COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 CM X 7,5 CM ESTÉRIL tamanho em repouso 
com densidade de 13 fi os com 05 dobras, 08 camadas, 100% algodão, sem fi lamento, radiopaco. Pacote 
com 05 unidades. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ERIMAR PCTE 285.005 0,16 45.600,80

2 57 ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA dorso de espuma de polietileno, coberto com adesivo 
acrílico hipoalergênico em uma das faces e laminado com fi ta de polipropileno impresso na outra face. 
Gel composto por polímero sintético hidrófi lo. Pino metálico de aço e contra pino de polímero recoberto 
com tratamento Ag/AgCl e liner de poliéster siliconado. Pacote com 30 unidades. Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

SOLIDOR PCTE 1.300 6,79 8.827,00

2 58 ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL tamanho 100 MM X 100M composto de fi lme 
“fl ex” azul, 4 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau cirúrgico 
60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos de 
óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto 
de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DUOTEC ROLO 120 33,90 4.068,00
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2 59 ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO 120 MM X 100M composto 
de fi lme “fl ex” azul, 04 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau 
cirúrgico 60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos 
de óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto 
de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DUOTEC ROLO 300 40,00 12.000,00

2 60 ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO 150 MM X 100M composto 
de fi lme “fl ex” azul, 04 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau 
cirúrgico 60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos 
de óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto 
de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DUOTEC ROLO 225 46,90 10.552,50

2 61 ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO 200 MM X 100M composto de 
fi lme “fl ex” azul, 4 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau cirúrgico 
60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos de 
óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto 
de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DUOTEC ROLO 325 61,98 20.143,50

2 62 ENVELOPE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DESCARTÁVEL TAMANHO 300 MM X 100M composto 
de fi lme “fl ex” azul, 04 camadas, laminado em poliéster e polipropileno pet/pp 57 gr/m2, e papel grau 
cirúrgico 60gr/m2, impresso com dois indicadores químicos de 1 cm2 para monitoramento nos processos 
de óxido de etileno e vapor. Bordas laterais triplamente seladas, bem como indicação do sentido correto 
de abertura. Informações técnicas de acordo com a legislação da NBR 14990-9/2005. Trazendo 
externamente os dados de identifi cação, procedência, número de lote, prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. Validade de 15 meses. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no 
Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DUOTEC ROLO 10 93,60 936,00

2 65 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL para administração de infusão de soluções enterais com extensor 
na cor azul, ponta perfurante de fácil adaptação. Fabricado em PVC, estéril e atóxico. Embalagem 
de papel cirúrgico contendo as seguintes informações: dados de identifi cação, procedência, data de 
fabricação e prazo de validade. Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde 
(MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

DESCARPACK UN 3.000 0,80 2.400,00

VALOR TOTAL: R$ 132.512,76 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e doze reais e setenta e seis centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 1060, 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 05.002.06.182.0019.2021, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494, 515.
GESTORAS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
b) Secretaria Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka;
b) Secretaria Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros): Rogério Moreto de Jesus.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
                

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.
PROC. ADM. Nº. 009/2019 – Pregão Nº. 013/2019 – ATA Nº. 260/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de materiais médico hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 41 FORMOL 37% frasco com 1000 ml, Certifi cado de registro, notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) 
/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

RICIE FR 4 11,08 44,32

2 82 GEL REUTILIZÁVEL a base de carboximetilcelulose em solução coloidal na proporção de 3% acondicionado em 
embalagem de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro com capacidade de 500 ml.Certifi cado de registro, 
notifi cação ou isenção no Ministério da Saúde (MS) / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

GELOTECH UN 70 5,88 411,60

VALOR TOTAL: R$ 455,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 26 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 4625, 4860, 5300.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.001.10.301.0010.2088, 10.001.10.302.0010.2093, 10.001.10.301.0010.2089.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 303, 494.
GESTORA DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima
FISCAIS DA ATA: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudente da Silva, Rosangela Pais de Almeida e Deise Suemi Hayashi Kataoka.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 27 de agosto de 2019.
                

IBIPORÃ, 27 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: MIX ATACADO EIRELI.
PROC. ADM. Nº. 068/2019 – Pregão Eletrônico Nº. 040/2019 – CONTRATO Nº. 263/2019.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição de papel sulfi te A4 para atender as necessidades das Secretarias do Município.
VALOR TOTAL: R$ 149.873,40 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).
PRAZO DE ENTREGA: 15 dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 5765, 2395, 2250, 5770, 1635, 1060, 3360, 3235, 2320, 1255, 3530, 1925, 5300, 2480, 1795, 1000, 4625, 3655.
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 10.001.10.305.0010.2095, 07.001.13.392.0007.2045, 07.001.13.391.0007.2047, 06.001.12.361.0006.2032, 05.002.06.182.0019.2021, 
09.001.08.244.0009.2074, 09.001.08.244.0009.2073, 07.001.13.392.0007.2044, 06.001.12.122.0006.2025, 09.001.08.244.0009.2075, 06.001.12.365.0006.2035, 10.001.10.302.0010.2093, 
07.001.13.392.0007.2046, 06.001.12.365.0006.2034, 05.002.04.122.0005.2020, 10.001.10.301.0010.2088, 09.001.08.244.0009.2077.
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 000, 103, 104, 494, 497, 934, 935, 936, 
GESTORES DO CONTRATO: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Andrea Aparecida Stroka Roza de Lima;
b) Secretaria Municipal de Assistência Social: Livia Lumiko Suguihiro;
c) Secretaria Municipal de Administração: Daniela Katiucia Correia Dourado
d) Secretaria Municipal de Administração (Corpo de Bombeiros):,Daniela Katiucia Dourado.
e) Secretaria Municipal de Educação: Maria Margareth Rodrigues Coloniezi;
f) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Agnaldo Adélio Eduardo;
  FISCAIS DO CONTRATO: 
a) Secretaria Municipal de Saúde: Aciara Prudedente da Silva;
b) Secretaria Municipal de Assistência Social: Silvéria Lucia Mantovani Martins Canuto;
c) Secretaria Municipal de Administração: Clarisse Yamauchi;
d) Secretaria Municipal de Administração: (Corpo de Bombeiros), Rogério Moreto de Jesus;
e) Secretaria Municipal de Educação: Cristhiane Moya Pereira Ludwig;
f) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: Rosangela Mara de Lima Freitas.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 29 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: GF CONFECÇÕES LTDA EPP.
PROC. ADM. Nº. 078/2019 – Pregão Eletrônico Nº. 049/2019 – CONTRATO Nº. 264/2019.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a aquisição de agasalhos esportivos para atender a Secretaria  Municipal de Esportes, Recreação e Lazer.
VALOR TOTAL: R$ 23.630,00 (vinte e três mil, seiscentos e trinta reais).
PRAZO DE ENTREGA: 15 dias
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28 de agosto de 2020. 
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fi scal.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
CONTAS: 6205
FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS: 12.002.27.812.0012.2114
DESTINAÇÕES DOS RECURSOS: 000 
GESTORA DO CONTRATO: Cláudia R. C. Archanjo Guandalini (Secretaria Municipal de Esportes)
FISCAL DO CONTRATO: Kleber de Jesus Ausec Ludwig (Secretaria Municipal de Esportes)
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de agosto de 2019.

IBIPORÃ, 29 de agosto de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: A. G. S. COMERCIAL EIRELI - ME.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 017/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

1 7 CAIXA DE SOM BLUETOOTH Potência Mínima: 60W RMS USB/SD FM/ alimentação: 127/220 60 HZ alto 
falante coaxial cor preto entradas: para 2 microfones, USB SD, guitarra, teclado,  auxiliar RCA, conexão 
Bluetooth. Equalização: 2 vias (graves e agudos), garantia mínima: 12 meses.  

MOX UN 3 858,00 2.574,00

1 8 CAIXA DE SOM COM ALÇA E RODA DE TRASPORTE caixa de som amplifi cada com rodas e alça de 
transporte contendo 01 microfone com fi o, adaptador com cabo de 1,5m, impedância de 04 OHMS, potência: 
100W, auto falante de 12 polegadas, entrada de áudio, entrada USB, leitor de cartão TF, rádio FM, antena 
interna frequência   de resposta: 80HZ - 18 KHZ sensibilidade: 600 mv, woofer 12 polegadas x 1PC Bluetooth: 
2.0, bateria de Litio 7.4v, 1800 MA, voltagem: 110v garantia do fornecedor de 12 meses. 

MOX UN 18 1.219,00 21.942,00

1 9 CAIXA DE SOM MODELO BOX  ativa, potência  em 4 ohms 100w RMS, programa musical, 2 vias com 1 alto 
falante de 10 polegadas suspensão e 1 tweeter, impedancia nominal 8 ohms, entrada SD/UBS, bluetooth, radio 
fm, controle remoto, saída mix output conector RCA, controle volume mic, controle volume line, equalização de 
03 vias, entrada mic e line, proteção contra curto dimensões aproximadas  550 x 250x 305 (alt. x lar. f. x larg. 
t prof ). 

MOX UN 1 1.109,00 1.109,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de itens nº 07, 08 e 09, da Ata de Registro de Preços acima na importância de 25.625,00 (Vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), conforme o Artigo 17 do Decreto 
nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
 
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019
                

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: A. PAZINATO MARINGÁ - ME.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 016/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades das secretarias do Município.
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Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade de 
medida

Quant. Preço unitário Preço total

1 13 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO E GRELHA baixa pressão, 06 bocas duplas, 
grelhas de ferro fundido de 40x40cm de 8 pontas, queimadores duplos de 180mm 
de diâmetro em ferro fundido, quadro superior estampado com perfi l de 10cm 
de largura entre grelhas, pintura eletrostática a pó na cor cinza grafi te, bandeja 
coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada, medidas aproximadas 160 x 
120x 80cm. Forno  dimensões aproximadas (CxPxA): 50 x 58 x 30cm.  

ITAJOBI UN 9 7.095,00 63.855,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento do item nº 013 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 63.855,00 (Sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), conforme o Artigo 17 do Decreto 
nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
 
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019
                

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: CVB CONSTANSKI E CIA LTDA - ME.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 020/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote Item Descrição do produto Marca 
do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

1 23 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO FUNÇÃO AUTO-STOP motor elétrico; escovas de 1700w; Bico leque com 03 
regulagens do jato d´água; Saída de alta pressão em bico de aço; Rodas para transporte; Bomba de alumínio; 
Mangueira de alta pressão de 05 metros; Filtro de água para proteger a bomba de partículas sólidas; Dupla 
isolação, sem necessidade de aterramento; Potência mínima: 1700 Watts; Pressão máxima: 150bar/2.175psi; 
Vazão máxima: 6,7 litros/minuto ou 402 L/h. Alimentação mínima: 10 litros/minuto; Voltagem: bi-volt; Garantia 
mínima de 06 meses. 

WAP UN 40 1.348,00 53.920,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de item nº 023 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 53.920,00 (Cinquenta e três mil e novecentos e vinte reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 
110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019
                

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: F. P. GARALUZ - ME.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 021/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

1 27 MICROFONE PROFISSIONAL PARA VOZ   padrão polar  cardióide, transdutor: Dinâmico, frequência:40hz-
20khz,conector XLR de 3 pinos, impedância de sáida: 300ohms, corpo : metal. Acompanha caixa para 
armazenagem. Prazo de garantia de no mínimo 1 ano a partir da data de entrega. 

LESON UN 8 610,00 4.880,00

1 35 TELEFONE SEM FIO COM DISPLAY LCD frequência 1.9ghz, limite de frequência 1.91ghz-1.92ghz, 5 
canais, display LCD, idioma português, baixo consumo de energia identifi cador de chamada, agenda, relógio, 
função mudo, fl ash, base de localizador do monofone, bateria recarregável, duração da bateria em espera 
de 200horas, duração da beteria em conversa de 10 horas, bivolt, manual de instruções, garantia de 01 ano. 

INTELBRAS UN 128 132,50 16.960,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de itens nº 027 e 035 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 21.840,00 (Vinte e hum mil e oitocentos e quarenta reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 
110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019
                

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: CUNHA & PRACZUM LTDA - ME.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 019/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade de 
medida

Quant. Preço unitário Preço total

1 40 VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA BI-VOLT de velocidade variável, com 
chave de controle de velocidade. diâmetro mínimo da hélice: 55 cm ; grade de 
proteção de no mínimo 60 cm, vazão na velocidade de aproximadamente 70 m³/
min. rotação aproximada 1.500 rpm ; potência mínima do motor: 120 w, tensão de 
alimentação: 110/220 VCA ; 9. ângulo mínimo de varredura horizontal: 50°, ângulo 
mínimo de varredura vertical: 50°. 

TRON UN 10 573,00 5.730,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de item nº 040 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 5.730,00 (Cinco mil e setecentos e trinta reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, tendo 
em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
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EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 029/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 10 ESPREMEDOR DE FRUTA  equipamento e componentes isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos 
perfurantes,  epremedor/ extrator de frutas cítricas, modelo industrial, fabricado em aço inox, características 
construtiva: gabinete, câmara de sucos e tampa fabricada em aço inox, jogo de carambola composto por 1 
castanha pequena para limão, e castanha grande para laranja, contendo também copo e peneira. Aro de câmara 
de líquido com copo, motor  de no mínimo 1/3HP, rotação mínima aproximada 3.545 RPM, tensão bivolt, Manual 
de instruções em português certifi cado pelo INMETRO. Garantia de 06 meses.  

VITHORY UN 24 399,50 9.588,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de item nº 010 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 9.588,00 (Nove mil e quinhentos e oitenta e oito reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, 
tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019
                

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: OFÍCIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 025/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote Item Descrição do produto Marca 
do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 12 FOGÃO DE PISO 05 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO Funcionamento: Gás. Acendimento: 
Automático. Material de mesa: Inox. Funções e Recursos do fogão: queimadores de tamanhos diferentes, botões 
removíveis. Tipo grade: individual. Capacidade mínima do forno: 96 litros. Acendimento do forno: automático. 
Prateleiras do forno: 1 deslizante. Funções e recursos básicos/mínimos do forno: autolimpante e luz interna. 
Dimensões mínimas: (A xLxP) 95,9x75,8x69,7. Voltagem: (127/220V). 

CONSUL UN 8 3.337,00 26.696,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de item nº 012 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 26.696,00 (Vinte e seis mil e seiscentos e noventa e seis reais), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 
110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019
                

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: P. C. LOPES MARCELINO.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 026/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias do Município.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço total

1 14 FORNO DE MICROONDAS digital, painel eletrônico, relógio capacidade mínimo de 30L litros, 1400W de 
potência, função pré-programada, com display de LCD, função grill, luz interna, prato giratório, forno na 
cor branca ou prata, com trava de segurança na porta, timer, teclas digitais, funções descongelamento 
e aquecimento, tensão de 127volts. (Selo Procel A), certifi cado pelo INMETRO, manual de instruções e 
garantia mínima do fornecedor 12 meses.  

ELECTROLUX UN 27 899,50 24.286,50

1 32 SECADOR DE CABELO  material plástico e metal potencia de no mínimo 2.000w, tensão de 110 v com 
no mínimo 02 velocidades e 3 níveis de temperatura, garantia mínima de 12 meses.   

BRITANIA UN 5 412,50 2.062,50

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de itens nº 014 e 032 da Ata de Registro de Preços acima na importância de 26.349,00 (Vinte e seis mil e trezentos e quarenta e nove reais), conforme o Artigo 17 do 
Decreto nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 032/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias municipais.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 24 LAVADOURA DE ROUPAS GABINETE EM AÇO cesto inox, tampa em vidro com capacidade de lavagem 
de 15 kg, consumo de energia classifi cação A, painel de controle eletrônico, tipo de abertura superior, 
reservatório de sabão liquido ou sabão em pó em um único compartimento, potência aproximada de 550 
W, velocidade de centrifugação aproximadamente de 750RPM, seleção de tipo de cor de roupa, trava de 
segurança, pés reguláveis, alimentação 127 volts, manual de instrução, 01 ano de garantia.  

ELECTROLUX UN 22 2.483,00 54.626,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de item nº 024 da Ata de Registro de Preços acima na importância de R$ 54.626,00 (Cinquenta e quatro mil e seiscentos e vinte seis reais), conforme o Artigo 17 do Decreto 
nº 110/2015, tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019.

Ibiporã, 29 de abril de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
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EXTRATO DE CANCELAMENTO DE ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DETENTOR: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
DETENTORA: SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA - EIRELI - ME.
PROC. ADM. Nº. 224/2018 – Pregão Nº. 112/2018 – ATA Nº. 030/2019.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias municipais.

Lote Item Descrição do produto Marca do 
produto

Unidade 
de 
medida

Quant. Preço 
unitário

Preço 
total

1 34 TANQUINHO LAVADORA DE ROUPAS capacidade para 10KG. com dispenser para sabão tensão 127V com selo 
Procel A com pelo menos 4 programas de lavagem com sistema de fi ltro de fi apos Certifi cado pelo INMETRO.  

SUGGAR 
LAVAMAX 
LX1002PT 

UN 14 632,00 8.848,00

O presente Termo objetiva:
- Cancelamento de item nº 034 da Ata de Registro de Preços acima na importância de R$ 8.848,00 (Oito mil e oitocentos e quarenta e oito), conforme o Artigo 17 do Decreto nº 110/2015, 
tendo em vista que o preço registrado tornou-se superior ao preço praticado no mercado.
DATA DE ASSINATURA DO CANCELAMENTO: 29 de abril de 2019
                

Ibiporã, 29 de abril de 2019

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

 
IBIPREV

PORTARIA Nº. 045, DE 29 DE AGOSTO DE 2019

      O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e de acordo com o disposto no artigo 40, § 1º, II da CF/88 e dos  
artigos 33, § único, artigo 64 e parágrafos da Lei Municipal No. 1.940/2005, de 22 de julho de 2005, c/c o artigo 37,§10, da Constituição Federal de 1988 e atendendo ao Parecer nº 1.727/2019 
da Coordenadoria de Gestão Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

RESOLVE:

Art.1º  Converter a “APOSENTADORIA COMPULSÓRIA” concedida ao servidor MARIO IOSIO HIRAIWA, por meio do Decreto nº 012/2016, de 25 de janeiro de 2016 e publicado no Jornal Ofi cial 
do Município em 29 de janeiro de 2016 para “APOSENTADOIRA POR IDADE”, conforme segue:
     
Art. 2º  Fica   “APOSENTADO POR IDADE”, com proventos   proporcionais  ao Tempo de Contribuição, o servidor MARIO IOSIO HIRAIWA ocupante do cargo de Provimento Efetivo de  
Segurança, em conformidade com a Lei Municipal No. 2.522/2011 que trata do PCCV (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração). Sendo os proventos de sua Aposentadoria calculados 
de acordo com a apuração da média aritmética simples das maiores remunerações do servidor,  utilizadas de base para contribuição ao Instituto de Previdência de Ibiporã, correspondente 
a 28,6027% de todo o período contributivo desde Julho/94, sendo o valor apurado de R$ 1.519,10 (um mil, quinhentos e dezenove reais e dez centavos) e na proporção de 3.654 (três mil, 
seiscentos e cinquenta e quatro) dias de contribuição por 12.775 (doze mil,  setecentos e setenta e cinco) dias exigidos, sendo o valor de sua aposentadoria de R$ 434,50  (quatrocentos e trinta 
e quatro reais e cinquenta centavos) mensais.

Art. 3º O valor dos proventos mensais e proporcionais serão de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) mensais, sendo R$ 434,50  (quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta 
centavos) referente aos proventos e R$ 519,50 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta centavos)  referente ao complemento salarial constitucional.

Parágrafo único.  Os proventos de aposentadoria, serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social). 

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos em 03/11/2018, data em que completou os requisitos legais 
para aposentadoria por idade.

FLAVIA CRISTINA MASUDA RUIZ 
    Diretora Presidente do IBIPREV

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

 
Licitações

RETIFICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Ibiporã, no uso de suas atribuições legais RETIFICA o Termo de Homologação de Licitação do Processo Administrativo Nº 036/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
045/2019 – PMI, emitido em 16 de agosto de 2019, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento 
de documentos de legitimação para atendimento ao benefício eventual na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, através de rede de estabelecimentos 
credenciada que possibilitem a aquisição de gêneros alimentícios, higiene pessoal e limpeza, conforme abaixo descrito: 
Onde se lê: GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA, vencedora do item 01 do lote 01 com percentual de desconto de 3,36%;
Leia-se: GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA, vencedora do item 01 do lote 01 com percentual de desconto de 3,36% e valor total máximo de R$ 456.600,00. 

Ibiporã, 29 de agosto de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI 
Prefeito Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO

O Município de Ibiporã torna pública a SUSPENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO do processo administrativo n.° 018/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019 - PMI, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada em software de gestão pública integrada para fornecimento de licenças de uso (locação), migração de dados, implantação, 
treinamento, serviços, manutenção e suporte técnico, com pleno atendimento à Lei N° 4.320/64, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à NBCASP e às normativas do TCE-PR. Para 
à PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ, e dos seguintes órgãos: SAMAE - 76.235.761/0001-94, IBIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBIPORÃ - 04.851.923/0001-08 e FCI 
- FUNDAÇÃO CULTURAL DE IBIPORÃ - 80.506.306/0001-53, cuja abertura seria em 02/09/2019 às 09h00min, para retifi cações no edital.Informações: Rua Padre Vitoriano Valente, 540 - 
Ibiporã/PR, no Departamento de Licitação, Prefeitura de Ibiporã. Horário: 8h00min às 17h00min, telefone (43) 3178-8483. Retirada do edital no endereço www.ibipora.pr.gov.br. 

Ibiporã, 28 de agosto de 2019. 

JOÃO TOLEDO COLONIEZI 
Prefeito Municipal.
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SINDSERV

ERRATA

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã, na pessoa de sua presidenta Ivanete Cavalheiro da Silva, vem informar que, na edição de número 31, de 20 de agosto de 2019, na 
página 4, onde consta a direção do Sindserv, devido a um erro de diagramação, apareceu a direção anterior, da gestão 2015 – 2018.
Pedimos desculpa a todos que se sentiram, de qualquer forma, prejudicados, e informamos que a direção atual é composta pelos seguintes membros:
Diretoria Executiva: Presidenta Ivanete Cavalheiro da Silva
Secretário Geral: Adeonilde Pereira do Nascimento
Secretária de Finanças: Arlete da Luz
Secretária de Saúde e Condições de Trabalho: Diana Aparecida da Silva Piveta
Secretária de Formação Sindical: Ana Cláudia Figueira Ribeiro
Secretária de Comunicação: Kelli Rodrigues Traczikoski Nascimento
Secretária de Política Sindical: Aparecida de Fátima Oliveira
Secretário de Política Cultural: José Ivondi Candido da Silva
Secretário de Assuntos Jurídicos: Diego Bruno Marquetti
Conselho Fiscal:
José Aparecido Moreira
Maria Aparecida Valentim Rodrigues
Sandra Rejane Pelisson Maciel Ponciano
Corpo de Suplentes:
André Antonio Zambaldi
Cláudio Roberto Pereira dos Santos
Cleonice Aparecida Derval Alcantara
Dirce Cardoso dos Santos
Iluã Verônica Siqueira de Moraes
João Dumas Neto
José Cícero Bezerra da Silva
Laurindo Piveta
Maria Aparecida dos Santos Silva
Maria José Gimenes Oliveira
Renata Camargo dos Santos
Roberta Paulino Figueiredo 

O JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ é uma publicação
sob a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

(CNPJ 76.244.961/0001-03)

Núcleo de Comunicação Social
Chefe do Núcleo : Marlon Dias Pereira
Jornalista: Caroline Vicentini 
Diagramadora: Mariana Mazzi Maldi

Contato: (043) 3178 8440
e-mail: atosofi ciais@ibipora.pr.gov.br
www.ibipora.pr.gov.br/atos-ofi ciais


