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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA  
ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 40/2017 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 39/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E 
JAIME FERNANDES IPIRANGA, TENDO COM OBJETO  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE FREIO, ÓLEOS HIDRÁULICOS, GRAXAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS 
AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, contratação de empresas para fornecimento de óleos lubrificantes, óleos de freio, óleos hidráulicos, 
graxas e demais materiais de consumo destinados aos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal., de acordo com o 
Termo de Referência constante no Anexo I: Lote nº 01 do Edital de Pregão Presencial nº. 11/ 2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO: 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Presencial acima citado 
e devidamente homologado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, fica a vigência prorrogada até a data de 28/02/2018 (vinte e oito de fevereiro de dois 
mil e dezoito). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 08/02/2017, não 
atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
Ipiranga-PR, aos 19 de dezembro de 2017. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
 
JAIME FERNANDES IPIRANGA 
Jaime Fernandes 
(Contratada) 
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA  
ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 111/2017  
    
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 32/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E 
ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA. LTDA., DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº. 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES.  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, prestação de serviços de solda, torno, serralheria, incluindo o fornecimento de materiais: tubos 
metálicos (quadrados, retangular e redondo), ferro chato, para manutenção de imóveis, veículos e equipamentos., de acordo com o 
Termo de Referência constante no Anexo I: Lotes e itens  descritos na Cláusula Quarta deste instrumento, referentes ao Edital de 
Pregão Presencial nº. 32/ 2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO: 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Presencial acima citado 
e devidamente homologado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, fica a vigência prorrogada até a data de 31/03/2018 (trinta e um de março de dois 
mil e dezoito). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 13/03/2017, não 
atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
Ipiranga-PR, aos 19 de dezembro de 2017. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
 
ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA. LTDA.  
ALDERICO CAMARGO COMINESI  
(Contratada) 
 
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA  
ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 111/2017  
    
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 71/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 32/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E 
ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA. LTDA., DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº. 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES.  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, prestação de serviços de solda, torno, serralheria, incluindo o fornecimento de materiais: tubos 
metálicos (quadrados, retangular e redondo), ferro chato, para manutenção de imóveis, veículos e equipamentos., de acordo com o 
Termo de Referência constante no Anexo I: Lotes e itens  descritos na Cláusula Quarta deste instrumento, referentes ao Edital de 
Pregão Presencial nº. 32/ 2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO: 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Presencial acima citado 
e devidamente homologado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, fica a vigência prorrogada até a data de 31/03/2018 (trinta e um de março de dois 
mil e dezoito). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 13/03/2017, não 
atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
Ipiranga-PR, aos 19 de dezembro de 2017. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
 
ALDERICO CAMARGO COMINESI E CIA. LTDA.  
ALDERICO CAMARGO COMINESI  
(Contratada) 
 
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA  
ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 275/2017  
   
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO 
DE LICITAÇÃO Nº. 268/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 102/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
IPIRANGA E ADOLFO GERALDO SOUCEK- IPIRANGA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº. 8666/93, E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES.  
   
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de manutenção/serviços de mecânica, em 
caminhões - Departamento Rodoviário, caminhões - Departamento Urbanismo, caminhões e ônibus - Secretaria de Educação e 
Cultura, que pertencem à frota Municipal, de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lote 1 (um), do processo de 
Dispensa de Licitação nº. 102/ 2017.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO: 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e na Dispensa de Licitação acima citada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, fica a vigência prorrogada até a data de 31/03/2018 (trinta e um de março de dois 
mil e dezoito). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 25/08/2017, não 
atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
Ipiranga-PR, aos 19 de dezembro de 2017. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
 
ADOLFO GERALDO SOUCEK- IPIRANGA 
ADOLFO GERALDO SOUCEK  
(Contratada) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
A pregoeira, ELIANE GOTTEMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve: 
 
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo nº 352/2017 
b) Licitação nº:            209/2017 
c) Modalidade:            Pregão 
d) Data Adjudicação 18/12/2017 
 
 
e) Objeto da 
Licitação: 

Fornecimento de equipamentos (eletrodomésticos, móveis, equipamentos hospitalar, 
materiais para informática) e demais materiais, através de Recursos da Emenda 
Parlamentar 29400019, Emenda Parlamentar 3309003, Emenda Parlamentar 19680014, 
IOAF (Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica), Resolução 604/2015, PMAQ 
(Projeto Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica) e VIGIASUS 
(Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde). 

 
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 00.802.002/0001-02 
Valor Total do Fornecedor: 4.515,17 (quatro mil, quinhentos e quinze reais e dezessete centavos). 
LOTE 3 - Valor Total do Lote: 300,75 (trezentos reais e setenta e cinco centavos). 

Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

8 CAIXA TÉRMICA Caixa térmica capacidade 50L feita em 
polietileno, com design moderno e curvo, que torna o 
manuseio mais confortável, assim como as alças (laterais e 
de mão) facilitam o transporte. Resistente, a parte superior 
possui proteção para manchas e odores, na cor preta, 
dimensões do produto: Largura: 35,00 cm Altura: 43,00 cm 
Profundidade: 66,00 cm 

Mor UN 1 R$ 
300,75 

R$ 
300,75 

LOTE 5 - Valor Total do Lote: 4.214,42 (quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos). 
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

7 Biombo - BIOMBO TRIPLO - aproximadamente 03 
faces tubos redondos de aproximadamente 3/4 
polegadas, de diâmetro, em aço ou ferro pintado. 
Bandeiras laterais com movimento de até 360 graus por 
meio de anéis giratórios, com cortinado em tecido 
100% algodão, facilmente removível. Pés providos de 
seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. 
Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 
1,82 x 1,75m. Garantia mínima de 1 ano, a contar do 
recebimento definitivo 
TAMANHO TRIPLO 
SEM RODÍZIOS 

Olimedic UN 3 R$ 
370,00 

R$ 
1.110,00 

19 Aparelho para inalação uso individual: Aparelho que 
permita a inalação em qualquer posição - em pé, 
deitado ou em movimento- sem risco de derramar o 
medicamento. Silencioso, para utilização individual na 
administração de soro fisiológico ou medicamentos por 
inalação. Deve dispor de controle de intensidade de 
névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo 
inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor 
incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado 
flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 
máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação 
oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de 
Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões 
aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. 
Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ 
chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência 
técnica local comprovada, Manual e Catálogo em 
português, garantia mínima de 12 meses. 

Rossmax UN 1 R$ 
178,00 

R$ 
178,00 
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24 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM 
BRAÇADEIRA INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO, 
AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE 
BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, 
MATERIAL BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO 
EM VELCRO, TAMANHO INFANTIL Aparelho de 
pressão completo com braçadeira INFANTIL. 
Braçadeira em nylon com fechamento em velcro. 
Braçadeira para circunfêrencia de braço de 10 à 18 cm 
(1 à 7 anos). Manguito em PVC (latex free). 
Acompanha estojo para viagem. Verificado e aprovado 
pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. 
Itens da embalagem: 1 Manômetro (0-300 mmhg). 1 
Braçadeira infantil - 10 à 18cm. (nylon com fechamento 
em velcro). Pêra e Válvula de deflação. Estojo com 
zíper. 

Glicomed-
Accumed-
Premium 

UN 6 R$ 
79,98 

R$ 
479,88 

25 ESFIGMOMANÔMETRO DE PULSO, 
usado para a medição da pressão arterial 
oscilométrico, medir Com Precisão a pressão 
arterial.LCD display digital, legível pressão inteligente, 
mensagem de aviso função, modo duplo, cada um dos 
99 conjunto de medições de memória, nenhuma 
operação dentro de 1 minutos de desligamento 
automático uma medição de batimentos cardíacos 
irregulares. O recurso de relógio a função de proteção 
contra sobre pressão.Especificações do 
produto:Dimensões do produto: 77.5mm × 68mm × 
30mm (excluindo a pulseira)temperatura de 
armazenamento:-20-50 graus.Umidade de 
armazenamento: 15 por cento a 90 por cento 
temperatura de operação: 10-40 graus.Umidade de 
operação: 40 por cento a 85 por cento display: display 
digital LCD,método de medição: digitalização de 
pulso/ensaio osciloscópiofaixa de medição: 
hipertensão/hipotensão: 20 mmHg-280 mmHg 
pulso: (40 a 200) batimentos/min,resolução: 1 mmHg 
(0.1kPa) precisão: ± 3 mmHg (± 0.4kPa) pulso: ± 3 por 
cento de leitura dentro de tensão: 3 V, Consumo de 
energia: 0.01 W 
volume da caixa: 9.2 cm X 9.7 cm X 12.2 cm 
pacote:1 pc Monitor de Pressão Arterial Em Um Estojo 
de Plástico.Power by 2 pcs Pilhas AAA 

Omron UN 6 R$ 
114,09 

R$ 
684,54 

27 Frascos de Almotolia, frasco - tipo almotolia, material 
em polietileno (plástico), tipo bico bico reto, longo, 
estreito, com protetor, tipo tampa tampa em rosca, cor 
transparente, capacidade 500 ml. 

J Prolab UN 100 R$ 
7,15 

R$ 
715,00 

30 Otoscópios com iluminação para exames do ouvido 
externo e para exames gerais não invasivos, com 
cabeça em abs resistente a impactos; conexão para 
pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; 
lente giratória com aumento de 3x para imagens 
nítidas, sem distorção; espéculos de ouvido 
reutilizáveis ou descartáveis tamanhos 2,5mm e 4,0mm 
com superfície lisa, cabo de metal tipo aa, com 
revestimento em pvc e clipe de bolso; transmissão de 
luz por fibra óptica; lâmpada halógena de 2.5v., 7 
espéculos descartáveis 2,5 mm; 7 espéculos 
descartáveis 4,0 mm; cabo com clip de bolso; estojo 
para acondicionamento. 

MD UN 3 R$ 
349,00 

R$ 
1.047,00 

FORNECEDOR: Efetive Produtos Médico-Hospitalares Ltda - CNPJ: 11.101.480/0001-01 
Valor Total do Fornecedor: 31.055,00 (trinta e um mil e cinquenta e cinco reais). 
LOTE 4 - Valor Total do Lote: 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais). 

Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

5 KIT EQUIPAMENTO URGENCIA 
1- Laringoscópio infantil/adulto com 
conjunto de lâminas; 
2- Ambú Adulto com máscaras; 
3- Ambú infantil com máscaras; 

JG MORIYA / 
ADVANTIVE / 
FARMATEX 

UN 3 R$ 
1.730,00 

R$ 
5.190,00 
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4-  Jogo de cânulas de Guedel (adulto nº 
05, 7 e 9 e infantil nº 3.51) 
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição 
básica-Dispositivo médico-hospitalar utilizado 
para auxiliar na entubação endotraqueal. 
Especificações técnicas mínimas: 
Conjunto de laringoscópio com cabo em metal 
recartilhado e alimentação através de pilhas tipo 
C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 
50.000 horas, que proporcione maior 
luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com 
transmissão de luz por fibra óptica. Deverá 
acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, 
tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo 
Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas 
deverão ser isentas de pontos de soldas e 
autoclaváveis.  As lâminas e os cabos devem 
possuir sistema codificado verde compatíveis com 
laringoscópios de fibra óptica padrão 
internacional. Deve acompanhar um estojo para 
acondicionar o conjunto, duas lâmpadas 
sobressalentes e manual de instruções em 
português REANIMADOR MANUAL (AMBU) — 
adulto e infantil -Descrição básica-São balões 
auto-infláveis transparentes que permitem praticar 
ventilação artificial manual sobre sonda de 
entubação ou cânula de traqueostomia, 
reutilizáveis. (adulto Especificações técnicas 
mínimas- Aspectos gerais Reanimador manual em 
silicone translúcido de alta qualidade, 
autoclavável, com válvula pop-off de alívio de 
pressão válvula posterior, com entrada 
suplementar de oxigênio e de ar ambiente. 
Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com 
volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo 
de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com 
volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo 
de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para 
ventilação para cada unidade, com a seguinte 
característica: tamanho adulto, máscara rígida 
transparente com borda maleável de silicone, ou 
borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida 
transparente com borda maleável de silicone, ou 
borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-
4:2002 e ISSO 8382; 1988. Deve ser totalmente 
desmontável para limpeza e esterilização e 
dobrável para armazenamento; Deve ser 
compatível com todas as cânulas e tubos 
endotraqueais. Possuir testes de funcionamento 
descritos no manual para garantir o bom 
funcionamento do equipamento sempre que o 
mesmo for montado. Todas as partes e acessórios 
devem ser livres de látex. CÂNULAS DE 
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descrição 
básica-Tubos em PVC, utilizados para controle de 
vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para 
proteção contra aspiração de secreções, vômitos, 
etc. 
Especificações técnicas mínimas Transparentes, 
livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com 
linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício 
proximal com diâmetro padrão e conexão 
Standard, e orifício distai. Dotado de balonete 
distai macio e flexível de alto volume e baixa 
pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. 
Tamanhos: 3.5 sem balonete distai. Tamanhos: 
5.0, 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULA 
OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-
Equipamento médicohospitalar destinado a 
manutenção de permeabilidade das vias aéreas 
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superiores em pacientes com rebaixamento de 
nível de consciência. Especificações técnicas 
mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, 
transparente e inodoro, não flexível à pressão de 
mordedura; Porção proximal com apoio para 
lábios ou dentição anterior do paciente; Porção 
distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) 
com diâmetro adequado à passagem de ar e 
introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 
3, 5 

LOTE 5 - Valor Total do Lote: 25.865,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). 
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 
11 Lixeira em Aço Inox 

- Lixeira, 
confeccionada em 
chapa de aço inox, 
fundo em plástico, 
tampa meia lua, 
com tratamento 
antiferruginoso de 
desengraxe, 
acabamento se dá 
através de pintura 
eletrostática epóxi-
pó lisa, capacidade 
para 10 litros, 
dimensões 
aproximadas de 20 l 
x 33 A cm 

ARTINOX UN 20 R$ 96,00 R$ 1.920,00 

18 Aparelho de 
DOPPLER FETAL, 
Sonar doppler, 
detector fetal 
portátil, 
equipamento de 
frequencia cardíaca 
fetal de alta 
performance, 
transdutor de alta 
sensiblilidade, 
compacto, leve e de 
fácil operação, alto 
falante de alta 
performance, 
entrada para fone 
de ouvido, gravador 
de som ou 
computador, design 
e compartimento 
para transdutor, 
botão liga/desliga e 
controle de volume 
e desligamento 
automático; tela lcd 
colorida para 
visualização 
numerica e da onda 
do batimento cardio-
fetal; alarmes 
visuais e sonoros 
ajustáveis e 
programáveis; 
bateria interna 
recarregável e 
carregador 
integrado ao 
equipamento(bivolt), 
sensibilidade a partir 
de 10-12 semanas. 
Marca: md modelo: 

GNATUS UN 6 R$ 550,00 R$ 3.300,00 
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fd-200c fabricante: 
vcomin technology 
limited - china 
registro: 
80070210067 
validade da 
proposta: 60 
(sessenta) dias. 
Prazo de entrega: 
30 (trinta) dias. 
Prazo de 
pagamento: 30 
(trinta) dias. 
Garantia: 12 (doze) 
meses. Declaramos 
atender a todas as 
exigencias do edital. 
Em nossa proposta 
estão inclusas todas 
as despesas que 
influam nos custos, 
tais como: 
transporte, seguro, 
tributos (impostos, 
taxas, 
emolumentos, 
contribuições fiscais 
e parafiscais), 
obrigações sociais, 
trabalhistas, fiscais, 
encargos 
comerciais ou de 
qualquer natureza e 
todos os ônus 
diretos. 

21 Balança pediátrica 
digital, balança 
pediátrica digital - 
estrutura em aço 
carbono; - 
capacidade de 
pesagem até 15 
kilos com divisões a 
cada 5 gramas; - a 
bandeja é em 
formato de concha 
anatômica 
produzida em 
polipropileno 
injetada em material 
anti- germes 
medindo 
aproximadamente 
54 x 30 
centrímetros; - 
possui pés 
reguláveis de 
borracha para maior 
segurança da 
pessoa que será 
pesada. - painel 
digital com 6 dígitos; 
- voltagem bivolt 
automático 90 a 240 
v; - possui função de 
tara. 

RAMUZA UN 1 R$ 505,00 R$ 505,00 

23 Esfigmomanômetro 
Adulto  -  Aparelho 
verificador de 
pressão arterial / 

PREMIUM UN 14 R$ 110,00 R$ 1.540,00 
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Esfigmomanômetro. 
Possui manômetro 
com graduação de 0 
a 300mmHg., 
gravação do 
simbolo Inmetro na 
parte interna e selo 
de verificação na 
parte externa; 
braçadeira em nylon 
com fechamento em 
velcro, manguito e 
pera em borracha, 
válvula reguladora 
em metal cromado, 
tamanho adulto. 
Embalagem 
contendo dados de 
fabricação e 
procedência, marca, 
lote, responsável 
técnico e registro 
Anvisa. 

26 Estetoscópio, 
estetoscópio 
profissional de uso 
adulto biauricular 
com auscultador 
duplo, receptor 
duplo com 
câmpanula e 
diafragma, olivas 
substituíveis e 
hipoalergênicas. 
Haste em aço inox e 
sistema anti-frio. 

ADVANTIVE UN 14 R$ 105,00 R$ 1.470,00 

28 Maleta primeiros 
socorros – maleta 
primeiros socorros 
para ampola - 
resgate, material 
plástico resistente, 
largura 24, altura 22, 
profundidade 44, 
características 
adicionais 2 
bandejas 
articuladas,14 
compartimentos, 
outros componentes 
2 miniestojos com 2 
compartimentos 
cada, acessórios 
alça e fechos na cor 
vermelha, cor 
branca. 

REPLAST UN 6 R$ 165,00 R$ 990,00 

31 Oxímetro de dedo. 
Mede batimentos 
cardíacos e 
oxigenação para 
atletas, pacientes e 
profissionais de 
saúde. Utilizado na 
monitorização da 
percentagem de 
saturação de 
oxigênio no sangue 
(Spo2) e dos 
batimentos 
cardíacos por 

CHOICE UN 6 R$ 245,00 R$ 1.470,00 
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minuto. 
Características 
técnicas mínimas: 
visor com tecnologia 
Oled; modelo 
compacto e portátil; 
com indicador de 
nível de carga da 
pilha; o painel 
deverá apresentar: 
nível de oxigênio 
(SpO2), frequência 
cardíaca, curva 
pletismográfica e 
intensidade do 
pulso; desligar 
automático após 
retirar o dedo (finger 
out); tamanho 
aproximado de 
60x30x30mm; peso 
aproximado de 63g 
(com as pilhas); 
Alimentação: 2 
pilhas AAA; tempo 
de operação: 30 
horas em operação 
normal (spot check). 
Acompanha estojo 
com fecho de velcro 
para transporte e 
capa de proteção 
em silicone. 
Garantia 01 (um) 
ano. 

32 Ultrassom 
odontológico com 
jato de bicarbonato, 
ultrassom e jato de 
bicarbonato 
acoplados opera 
nas frequências de 
29Khz a 33Khz com 
uma amplitude de 
vibração, leitura e 
varredura que se 
ajustam a ponta do 
ultrassom. 
Reservatório de 
líquidos translúcido 
de fácil limpeza e 
assepsia com o 
sistema de troca 
rápida do 
reservatório que tem 
capacidade para até 
450ml. Peça de mão 
do jato de 
bicarbonato 
confeccionada em 
metal cromado que 
conta com o 
exclusivo sistema 
patenteado pela 
Ortus que não 
entope, bico fino e 
alongado permitindo 
um melhor alcance 
aos dentes 
posteriores, e ainda 

KONDORTECH UN 9 R$ 1.630,00 R$ 
14.670,00 
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é totalmente 
removível e 
autoclavável. O 
Bioscaler conta 
ainda com outro 
moderno sistema 
patenteado pela 
Ortus a "bomba 
Teristáltica”, que 
substituí a bomba 
peristáltica com 
maior precisão no 
controle do fluxo de 
água e menor índice 
de assistência, pois 
não exige a troca de 
mangueiras 
periodicamente e 
maior economia de 
energia nesse item 
do equipamento. O 
Bioscaler é dotado 
também de um 
moderno painel de 
controle com chave 
seletora de 
operação leve que 
não causa tensão 
nas mãos do 
operador, seletores 
digitais de função 
com três funções 
programáveis, led 
indicativo de função 
e chave geral 
liga/desliga 
localizada na parte 
de trás do gabinete. 
Registros de água e 
ar com total controle 
que permite ao 
operador ampla 
escolha. Mais 
econômico com 29 
V de potência, com 
sistema bivolt que 
seleciona 
automaticamente a 
tensão de acordo 
com a instalação 
elétrica do 
consultório, 
frequência de 60 Hz, 
pressão de entrada 
do ar comprimido de 
60 a 80 PSI. O 
Bioscaler 
acompanha 03 
insertos diferentes 
entre si, 01 capa do 
transdutor 
autoclavável, 01 
suporte para 
insertos 
autoclavável, 01 
chave para troca 
das pontas com 
prolongador para 
evitar ferimentos ao 
operador, 01 
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reservatório de 
líquidos removível, 
01 bico da ponta do 
jato de bicarbonato 
destacável e 
autoclavável, 01 um 
manual de 
instruções e 
instalação em 
português com 
todas as 
especificações 
técnicas e todos os 
acessórios de 
instalação. Garantia 
contra defeitos de 
fábrica de 12 
meses. DADOS 
TÉCNICOS: - 
Chave Geral - 
Gangorra, Branca, 
L/D - Chave de 
Função - Gangorra, 
Branca, L/L - 
Consumo elétrico - 
29Watts - Controle 
de fluxo de água – 
Analógico - Controle 
de fluxo de 
bicarbonato - 
Analógico - 
Dimensões 
(AxLxC): 
18,5x31,2x25,5cm - 
Frequência de rede 
:50/60Hz - Peso 
Líquido: 2,0Kg - 
Pressão do 
reservatório PET: 
10-15lbs - Consumo 
de ar: 10 l/min - 
Voltagem: 90 a 
240V~ - Freqüência 
ultrassônica: 29-
33Khz - Fusível: 
2A/250V - 
Capacidade 
reservatório 
bicarbonato: 40g - 
Capacidade 
reservatório PET: 
450ml - 
Temperatura 
adequada de 
trabalho: 15 a 40°C 
ACESSÓRIOS: - 
Mangueira de PU 
cinza - Conexão 
TEE - Reservatório 
PET 450ml p/ 
líquidos - 01 Inserto 
G1 - 01 Inserto G2 - 
01 Inserto G4 - 01 
Chave para insertos 
com torquímetro - 
01 Capa 
autoclavável para o 
transdutor - 01 Bico 
Profilático. 
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FORNECEDOR: K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 21.971.041/0001-03 
Valor Total do Fornecedor: 5.512,00 (cinco mil, quinhentos e doze reais). 
LOTE 5 - Valor Total do Lote: 5.512,00 (cinco mil, quinhentos e doze reais). 

Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

20 Balança digital portátil, , 200 Kg, Balança portátil, 
display digital, com pés reguláveis, com alça para 
transporte, com bateria interna, com piso 
antiderrapante e plataforma de aço carbono. 

LIDER 
LINHA 
P150M 
MOD. 
P200M 

UN 8 R$ 
689,00 

R$ 
5.512,00 

FORNECEDOR: L. F. SILVA MÁQUINAS - ME - CNPJ: 07.859.420/0001-77 
Valor Total do Fornecedor: 18.000,00 (dezoito mil reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 18.000,00 (dezoito mil reais). 

Item Descrição Marca Unid Quant Valor Unit. Valor Total 
3 Secadora de Roupas Hospitalar 

(capacidade acima de 30 Kg) 
Característica Física 
Especificação CAPACIDADE DE 
31 A 40 kg 
ESTRUTURA EXTERNA AÇO 
INÓX/ AÇO 
TAMBOR AÇO INÓX/ AÇO 
AQUECIMENTO 
GÁS/VAPOR/ELÉTRICO 
PAINEL DE COMANDO 
POSSUI 
 

MAFRAN 
SRVTCM350 

UN 1 R$ 18.000,00 R$ 
18.000,00 

FORNECEDOR: MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA - CNPJ: 07.731.259/0001-51 
Valor Total do Fornecedor: 1.967,00 (um mil, novecentos e sessenta e sete reais). 
LOTE 3 - Total do Lote: 1.967,00 (um mil, novecentos e sessenta e sete reais). 

Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

3 CAIXAS PLÁSTICAS: Caixas gaveteiro Bin nº 6 para 
organização de estoques. Medidas Aproximadas: 15,0 
x 19,0 x 29,0 cm (alt x larg x prof) na cor preta ou azul, 
com trava de empilhamento e sistema de trava lateral. 
Este sistema permite que uma caixa seja facilmente 
presa à caixa ao lado, através de um sistema de 
encaixe tipo macho e fêmea 

ROTTERMAN UN 100 R$ 
9,00 

R$ 
900,00 

4 CAIXAS PLÁSTICAS: Caixas gaveteiro Bin nº 7 para 
organização de estoques. Medidas Aproximadas: 18,0 
x 22,0 x 34,0 cm (alt x larg x prof) na cor preta ou azul, 
com trava de empilhamento e sistema de trava lateral. 
Este sistema permite que uma caixa seja facilmente 
presa à caixa ao lado, através de um sistema de 
encaixe tipo macho e fêmea 

ROTTERMAN UN 30 R$ 
11,70 

R$ 
351,00 

5 CAIXA ORGANIZADORA: Caixa Organizadora 
Plástico Incolor 30L Alt. 31,0 X Lar. 31,0,3 X 
Prof.43,0cm, formato retangular e acompanha tampa 

COLEMAN UN 5 R$ 
56,20 

R$ 
281,00 

6 CAIXA ORGANIZADORA em Material Plástico: Pp 
(Polipropileno), capacidade: 78L Litros, dimensões 
Internas: Altura 39 Cm / Largura 51 Cm / Comprimento 
69 C, dimensões Externas: Altura 41 Cm / Largura 56 
Cm / Comprimento 78 cm na COR INCOLOR 

N UN 2 R$ 
95,00 

R$ 
190,00 

7 CAIXA TÉRMICA Caixa térmica capacidade 45L feita 
em polietileno, com design moderno e curvo, que 
torna o manuseio mais confortável, assim como as 
alças (laterais e de mão) facilitam o transporte. 
Resistente, a parte superior possui proteção para 
manchas e odores, na cor preta, dimensões do 
produto: Largura: 34,00 cm Altura: 37,00 cm 
Profundidade: 65,00 cm 

N UN 1 R$ 
245,00 

R$ 
245,00 

FORNECEDOR: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 
CNPJ: 26.342.270/0001-74 
Valor Total do Fornecedor: 35.313,00 (trinta e cinco mil, trezentos e treze reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais). 

Item Descrição Marca Unid Quant. Valor Unit. Valor Total 

   

 

RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 04 - FONE/FAX:(042) 3242-1222 - CEP 84.450-000 – 
IPIRANGA/PR 

2 Lavadora de Roupas Hospitalar 
(capacidade até 50 Kg) Característica 
Física Especificação 
CAPACIDADE DE 31 A 50 kg 
ESTRUTURA EXTERNA AÇO INÓX/ AÇO 
PAINEL DE COMANDO POSSUI 
BARREIRA SANITÁRIA POSSUI 
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA POSSUI 
FREIO DE PARADA POSSUI 
CESTO INTERNO AÇO INOXIDÁVEL 
 

WBRASiL/31KG UN 1 R$ 
18.240,00 

R$ 
18.240,00 

LOTE 4 - Valor Total do Lote: 6.730,00 (seis mil, setecentos e trinta reais). 
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

6 Desfibrilador Semi Automático - DEA: 
Aparelho utilizado para interpretar 
automaticamente o traçado do ECG da 
vítima e aplicar mediante acionamento 
manual, o choque para reversão de parada 
cardíaca nos casos de fibrilação ou 
taquicardia ventricular. Características 
Gerais: 
O equipamento será utilizado para 
interpretar automaticamente o traçado do 
ECG da vítima e aplicar mediante 
acionamento manual, o choque para 
reversão de parada cardíaca nos casos de 
fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo 
ser composto de:  
1 - Uma bolsa para transporte do 
desfibrilador que deverá ser confeccionada 
em tecido resistente e possuir 
compartimento para assessórios, módulo 
compacto.  
2 - Um aparelho com medidas máximas de 
250X140X300mm, possuindo onda bifásica 
para choque, ajuste automático de 
impedância para o uso em adultos ou em 
crianças. O choque para adultos deverá ser, 
no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque 
para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 
J (cinquenta joules). Deverá acompanhar 
bateria não recarregável de Lítio de alta 
performance para no mínimo 50 choques ou 
6 horas de 
monitorização. - O peso máximo do conjunto 
completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) 
não poderá exceder a 2,0 (dois) 
quilogramas. 
- Deverá acompanhar três pares de 
eletrodos adesivos para adulto e um par de 
eletrodos adesivos para crianças, 
multifuncionais, descartáveis. 
- Deverá possuir instruções de áudio bem 
claras e ícones visuais auto explicativos dos 
procedimentos de RCP. 
- Deverá permitir registro em memória de: 
ECG contínuo, eventos críticos e 
procedimentos realizados. 
- Deverá possibilitar através de porta 
infravermelho ou USB própria conexão para 
osistema operacional "Windows XP" ou 
superior para acesso dos dados da memória, 
permitindo a leitura posterior do traçado de 
ECG, procedimentos executados e 
demaisdados disponíveis para arquivo. 
Deverá ser fornecido hardware e software 
necessários para esta transmissão. 

CMOSDRAKE/LIFE 
400 

UN 1 R$ 
5.920,00 

R$ 
5.920,00 
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- Deverá realizar auto-teste periódico com 
avisos de bateria baixa e necessidade de 
manutenção. 
- Deverá ter instrução de voz em português, 
alto-falantes internos, sinais sonoros e botão 
de choque com indicador luminoso. 
- Deverá apresentar no mínimo certificação 
— IP-55 (resistência a pó e água) e ser 
resistente a queda, no mínimo de um metro 
de altura. 
- Deverá permitir atualizações dos 
protocolos (procedimentos); 
- Deverá possuir sistema automático de 
identificação dos eletrodos, diferenciando o 
de adulto e o infantil; 
- Deverá possuir tempo de carga para 
aplicação de choque de no máximo dez 
segundos para energia máxima com uma 
bateria/conjunto de pilhas novo totalmente 
carregado. 
- Manual de operação em português. 
- Certificado de garantia do fabricante de, no 
mínimo, cinco ano para o DEA e seus 
acessórios. 

8 Conjunto portátil para oxigenoterapia: 
Cilindro metálico para acondicionamento de 
oxigênio medicinal, com capacidade 
hidráulica de 7 litros e 1,0 m3, tipo G. Dotado 
de válvula de segurança para enchimento e 
abertura, conexão padrão standard; 
Deve ser fornecido regulador de pressão 
adaptado a manômetro de carga e 
regulagem de pressão, além de fluxômetro, 
com régua graduada e acionamento por 
válvula Montado em suporte próprio, que 
permita transporte e adequada fixação ao 
solo e estabilização durante o transporte. 

MAT/7 LITROS UN 1 R$ 
810,00 

R$ 
810,00 

LOTE 5 - Total do Lote: 10.318,00 (dez mil, trezentos e dezoito reais). 
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

10 ESCADA 2 DEGRAUS, AÇO / FERRO / PINTADO DITALMED/D-
0500 

UN 9 R$ 
63,00 

R$ 
567,00 

16 Mesa auxiliar para material ginecológico: Tampa e 
prateleira em chapa de aço inox 20 de 
acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, 
pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro 
com aro de rodas de polietileno, extremidades 
sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda 
com acabamento liso. Medindo aproximadamente 
0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano. 
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais 
de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar 
Registro no MS/ANVISA. 

DITALMED/D-
0703 

UN 8 R$ 
247,00 

R$ 
1.976,00 

22 Carrinho de emergência com 04 gavetas, Carro de 
Emergência com 4 Gavetas; Pintura epóxi; 4 
Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e 
giro de 360¨ graus; Chapas de aço, revestida de 
pintura epóxi; 03 gavetas sendo: 01 com 21 
divisões para medicamentos e 02 para uso geral; 
Trava nas gavetas; Porta basculante; Mesa 
superior em aço inox; 01 Tábua para massagem 
cardíaca; Suporte para cilindro de oxigênio; 
Suporte para soro; Suporte cardioversor ou 
desfibrilador; Tomada elétrica. 

DITALMED/D-
0403 

UN 2 R$ 
1.420,00 

R$ 
2.840,00 

29 Mesa Ginecológica - Mesa ginecologica: estrutura 
confeccionada em MDF, com armario de duas 
portas e quatro gavetas; e leito confeccionado em 
madeira, com espuma de 5cm D28, revestido em 
courvin, COR VERDE. Dividida em tres secoes: 

DITALMED/D-
0702 

UN 3 R$ 
1.645,00 

R$ 
4.935,00 
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dorso, assento e pernas regulaveis por 
cremalheiras. Acompanha perneira ou porta 
calcanhar; acompanha suporte de lencos e 
suporte para colposcopio. Capacidade maxima de 
ate 150kg. Dimensoes: 1800mm x 550 x 850mm. 
Garantia minima de 12 meses. 

LOTE 6 - Valor Total do Lote: 25,00 (vinte e cinco reais). 
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Lanterna clinica caracteristicas fisica, especificação 
material de confecção aluminio de tipo led 

MIKATOS/LED UN 1 R$ 
25,00 

R$ 
25,00 

FORNECEDOR: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP - CNPJ: 75.997.858/0001-71 
Valor Total do Fornecedor: 23.412,00 (vinte e três mil, quatrocentos e doze reais). 
LOTE 3 - Valor Total do Lote: 188,00 (cento e oitenta e oito reais). 

Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

2 Teclado interface USB padrão ABNT2, com no 
mínimo 105 teclas padrão, sendo obrigatório "ç / Ç". 

CENTRIUM UN 1 R$ 
188,00 

R$ 
188,00 

 LOTE 4 - Valor Total do Lote: 3.172,00 (três mil, cento e setenta e dois reais). 
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Balcão 02 portas, confeccionado em madeira 
aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla 
face em laminado melamínico de baixa pressão, 
bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, 
duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo 
superior confeccionado em madeira aglomerada de 
alta densidade com 25 mm de espessura, sistema 
postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em 
fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura 
frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com 
abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 
prateleira interna, confeccionada em madeira 
aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento 
melamínico e diversas regulagens de altura e 
dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca 
medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de 
profundidade, podendo ter variação de +/- 10%. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

RUSTIKA UN 6 R$ 
250,00 

R$ 
1.500,00 

2 Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio. 
EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, 
assento e encosto em compensado multi-laminado de 
12 mm, com espuma injetada anatomicamente em 
densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm 
de espessura. Revestimento do assento e encosto em 
tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul 
escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC 
no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back 
system". Inclinação do encosto mediante acionamento 
de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e 
ajuste automático na frenagem do reclinador. 
Regulagem da altura do assento a gás, coluna central 
desmontável, fixada por encaixe cônico com 
rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com 
coluna e mola a gás para regulagem de altura e 
amortecimento de impactos ao sentar, acionada por 
alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio 
lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, 
com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de 
duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em 
poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem 
vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com 
as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de 
altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, 
base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura 
X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 
10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos 
de fabricação. 

METALCAD UN 8 R$ 
209,00 

R$ 
1.672,00 

    

 

RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 04 - FONE/FAX:(042) 3242-1222 - CEP 84.450-000 – 
IPIRANGA/PR 

LOTE 5 - Valor Total do Lote: 20.052,00 (vinte mil e cinquenta e dois reais). 
Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

2 Armário tipo balcão, Balcão 02 portas, Balcão 
confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de 
espessura, revestimento dupla face em laminado 
melamínico de baixa pressão, bordas laterais com 
fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil 
limpeza e desinfecção. Tampo superior 
confeccionado em madeira aglomerada de alta 
densidade com 25 mm de espessura, sistema 
postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais 
em fita de PVC, revestimento melamínico. 
Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças 
metálicas com abertura de 270°. Puxadores 
metálicos (cromados). 01 prateleira interna, 
confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 
18 mm, com revestimento melamínico e diversas 
regulagens de altura e dispositivo para fixação em 
aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 
74 de altura X 50 de profundidade — podendo ter 
variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) 
ano. 

RUSTIKA UN 13 R$ 
268,00 

R$ 
3.484,00 

3 Armário com uma porta, Armário baixo, tampo em 
aglomerado 25mm, corpo e porta 18mm de 
espessura revestidos em laminado baixa pressão, 
medindo: 80x74x50cm (LxAxP). Internamente 
possui par de cremalheiras em aço, chapa 20, passo 
furação a cada 25mm, parafusada em cada lateral 
para sustentação conjunto e serve para apoio e 
regulagem das prateleiras através de suporte de aço 
galvanizado. Composto com 1 prateleira 18mm 
espessura revestida em laminado. Portas com 
puxadores embutidos ou em metal, fechadura, 
abertura 270º. Base em aço com sapatas 
niveladoras. Apresentar Certificado de 
Conformidade de Produto de acordo com a norma 
da NBR 13961:2010, emitido pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por 
Laboratório acreditado pelo INMETRO 
demonstrando conformidade do produto com a NBR 
13961:2010. Item com entrega e montagem nos 
locais especificados. Cor a definir na autorização de 
fornecimento. 

RUSTIKA UN 1 R$ 
328,00 

R$ 
328,00 

4 Armário - armário em aço, c/02 portas de abrir, 
c/chave, na cor: cinza claro, ch-26, c/ 05 prateleiras, 
capacidade de até 80 kg por plano regulável, corpo 
do armário chapa 26 fechadura tipo yale de tambor 
cilíndrico estrutura não desmontável med: altura: 
1980mm, largura: 1200mm, profundidade: 450mm 

RUSTIKA UN 20 R$ 
590,00 

R$ 
11.800,00 

13 Mesa de Reuniões - retangular medindo 
3200x1500x750mm, admitindo-se uma variação das 
medidas na ordem de 5% (cinco por cento). Tampo, 
laterais e painel frontal confeccionados em chapa de 
madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura 
respectivamente produzida com partículas de 
madeiras selecionadas de pínus e eucalipto, 
aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se 
consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, 
revestida com filme melamínico texturizado, que por 
efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir 
à madeira aglomerada, formando com ela um corpo 
único e inseparável. Sistema de fixação composto 
por tambor de giro confeccionado em aço 
estampado com Ø25mm, parafuso de montagem 
rápida M6x13mm, rosca métrica em aço usindo e 
acabamento zincado e tampas plásticas de 
acabamento confeccionadas em polietileno com 
Ø29mm. Possui dois pés laterais e um central para 
melhor estrutura da mesa. Os pés laterais são 

INCOFLEX UN 3 R$ 
1.480,00 

R$ 
4.440,00 
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recuados das bordas transversais das mesas, para 
garantir o perfeito ajuste dos tampos na 
continuidade dos postos de trabalho. Bordas 
arredondadas com acabamento em fita de PVC 
2,0mm de espessura na cor e padrão do 
revestimento com resistência a impactos e 
termicamente estável, colada ao substrato de 
madeira pelo processo “hot melt”. Guias de cabos 
confeccionados em poliestireno injetado com 
Ø60mm na cor do revestimento. Perfil “U” para 
fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 
1008 com espessura de 1,9mm fixado na parte 
inferior da lateral por meio de parafusos com pintura 
epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com 
base em nylon injetado na cor preta e barra roscada 
de Ø5/16”x25 mm para fixação. Calhas horizontais 
em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação 
para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 
RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as 
tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 
nas extremidades da mesma (padrão 
GTS/Furukawa/AMP), com leitos que possibilitem a 
passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica 
também no sentido horizontal. As estruturas em aço 
receberão pintura eletrostática a pó na cor cinza, 
com resina a base de epóxi e poliéster formando 
uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
atendendo-se os critérios de reparação, tratamento 
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da 
tinta empregada, de forma que o resultado atenda 
as exigências previstas nas normas da ABNT. 
MESA DE REUNIÃO OVAL DE 2,00M X 1,20M 
 

FORNECEDOR: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME - CNPJ: 18.770.897/0001-06 
Valor Total do Fornecedor: 27.960,00 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais). 

Item Descrição Marca Unid Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Geladeira/ Refrigerador Característica Física: 
Especificação CAPACIDADE MÍNIMO DE 400 
LITROS 

CONSUL UN 2 R$ 
2.075,00 

R$ 
4.150,00 

LOTE 3 - Valor Total do Lote: 370,00 (trezentos e setenta reais). 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 No-break para computador: Potência 600va. Tensão 
entrada/saída: bivolt. Alarme audiovisual Bateria 
interna: 1(uma) selada. Garantia dois anos. 

RAGTECH UN 1 R$ 
370,00 

R$ 
370,00 

LOTE 4 - Valor Total do Lote: 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais). 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

7 Purificador de Água: Com filtro refrigerado, 
elétrico, ligado direto ao ponto de água, 
serpentina de cobre externa, sem contato 
com a água, depósito de água de fácil 
assepsia, com termostato de fácil acesso. 
Refil com tripla filtragem que elimine odores 
e sabores de cloro, barro, ferrugem e 
sedimentos, com saída de água na 
temperatura natural e na temperatura 
gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 
410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 
meses. 

MASTERFRIO UN 2 R$ 
480,00 

R$ 
960,00 

9 Computador: Estação de trabalho 
intermediária 8,0 Gb RAM — HD 640 Gb — 
Monitor 21,5 com suporte ajustável de 
altura — sistema operacional MS Windows 
8 

CENTRIUM;AOC UN 4 R$ 
1.465,00 

R$ 
5.860,00 

LOTE 5 - Valor Total do Lote: 14.610,00 (quatorze mil, seiscentos e dez reais). 
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Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Arquivo de aço - ARQUIVO EM AÇO 4 gavetas, 
confeccionado em chapa de aço nº26 corpo e Nº24 
no topo. Sistema de deslizamento das gavetas por 
trilho telescópico com micro esferas em aço. 
Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves e 
com sistema de fechamento simultâneo das 
gavetas. Tratado por processo anticorrosivo e 
pintura eletrostática a pó. O peso recomendado por 
gaveta é de 25 kg (bem distribuídos). A quantidade 
de pastas varia de 30 a 40 por gaveta. Medidas: 
470mm x 570mm x 1362mm (largura x 
profundidade x altura). Porta etiqueta frente 
gaveta. Puxador estampado nas gavetas 
(embutido). Garantia de 12 meses on-site; Cor 
cinza claro. modelo:OF garantia:1 (um) ano contra 
defeito de fabricação e oxidação espontânea 

MOVAG UN 10 R$ 
420,00 

R$ 
4.200,00 

9 Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho 
médio. EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho 
médio, assento e encosto em compensado multi-
laminado de 12 mm, com espuma injetada 
anatomicamente em densidade média (50 a 60 
Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. 
Revestimento do assento e encosto em tecido de 
alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro 
e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no 
contorno do estofado. Mecanismo tipo "back 
system". Inclinação do encosto mediante 
acionamento de alavanca. Molas p/retorno 
automático do encosto e ajuste automático na 
frenagem do reclinador. Regulagem da altura do 
assento a gás, coluna central desmontável, fixada 
por encaixe cônico com rolamento axial de giro, 
esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás 
para regulagem de altura e amortecimento de 
impactos ao sentar, acionada por alavanca. 
Regulagem de altura do encosto para apoio 
lombar. Base giratória com capa de nylon na cor 
preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre 
rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de 
aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de 
aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada 
em conformidade com as normas da ABNT. 
Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm 
(mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base 
giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura 
X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de 
+/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para 
defeitos de fabricação. 

PERFLEX UN 20 R$ 
208,00 

R$ 
4.160,00 

12 Mesa em L, Cor: cinza, - mesa escritório - mesa em 
l: mesa península 1800x1600x800x600x750 mm 
com 03 gavetas composta por: mesa península (01 
unidade) gaveteiro fixo com 03 gavetas (01 
unidade) mesa península medidas aproximadas 
largura: 1800x1600 mm profundidade: 800x600 
mm altura: 750mm superfície sobreposta à 
estrutura em formato peninsular. Em madeira mdp 
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida 
em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Borda longitudinal 
com acabamento em fita de pvc de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, 
com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 
Borda transversal com acabamento em fita de pvc 
de 1,5mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 
Passagem de fiação com acabamento em pvc. 
Fixada às estruturas laterais e central da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

PERFLEX UN 11 R$ 
440,00 

R$ 
4.840,00 
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Painéis frontais 02 painéis frontais, em madeira 
mdp (aglomerado) de 18 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas 
com acabamento em fita de pvc de 1 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, 
em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais 
horizontais para passagem de fiação. / garantia: 12 
meses. 

14 Mesa com 6 cadeiras, Mesa copa/cozinha, material 
mesa madeira, forma mesa retangular, 
comprimento mesa 1,70, largura mesa 0,85, 
quantidade cadeiras 6, material cadeira madeira, 
altura mesa 0,78 

INDEKES UN 1 R$ 
1.410,00 

R$ 
1.410,00 

LOTE 6 - Valor Total do Lote: 2.010,00 (dois mil e dez reais). 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

2 Geladeira/refrigerador, característica física, 
especificação, capacidade mínima de 350 litros 

CONSUL UN 1 R$ 
2.010,00 

R$ 
2.010,00 

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 147.734,17 (cento e quarenta e sete mil , setecentos e trinta e quatro e dezessete) 
Ipiranga/PR, IPIRANGA,18 de dezembro de 2017.  
ELIANE GOTTEMS  
Pregoeira 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA

Paraná

CNPJ:  76.175.934/0001-26

I TENS  DES ERTO/ REVOGADO DE LI CI TAÇÃO

** Elotech **

19/12/2017

LICITAÇÃO:  Pregão    209 / 2017   DATA EMISSÃO: 01/12/2017    DATA PUBLICAÇÃO: 02/12/2017   SITUAÇÃO: ANDAMENTO

OBJETO: Fornecimento de equipamentos (eletrodomésticos, móveis, equipamentos hospitalar, materiais para informática) e demais materiais, através de Recursos da Emenda 

Parlamentar 29400019, Emenda Parlamentar 3309003, Emenda Parlamentar 19680014, IOAF (Incentivo a Organização da Assistência Farmacêutica), Resolução 604/2015, PMAQ 

(Projeto Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica) e VIGIASUS (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde).

LOTE ORDEM ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO Situação

 4  3 Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento 

e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses

UN 7124  18.00 Não Cotou

 4  4 Mesa auxiliar para material ginecológico: Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo 

de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem 

arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. 

Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar 

Registro no MS/ANVISA.

UN 9443  2.00

 4  10 Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido 

refrigerante R-410ª (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos.

UN 14516  2.00 MARCA COTADA NÃO ATENDE AO EDITAL

 4  10 Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido 

refrigerante R-410ª (Sistema Inverter) — Com mão de obra de instalação e drenos.

UN 14516  2.00 Não Cotou

 5  5 Bancada com duas pia - Mesa bancada em aço inox com duas cubas. Comprimento: entre 150 cm a 200 cm, largura 70 cm, 

altura 90 cm, com 2 cubas de 50 x 50 x 30 cm; produzida totalmente em aço inoxidável.

UN 14498  2.00 Não Cotou

 5  6 Balcão com gavetas para recepção, balcão atendimento, nome balcão atendimento de recepção composto de tampo superior 

para atendimento, bancada para computadores com passagem para cabeamento, de madeira, na cor branca, formato u , 

medidas: 2,5 m de largura, 3,0 m comprimento e 0,97 cm de altura

UN 14499  2.00 Não Cotou

 5  8 Cadeiras em PVC - cadeira empilhável Características mínimas: Cadeira de escritório fixa empilhável, COR PRETA, 

estrutura de metal mínimo ¶ ou similar, pintura eletrostática a pó, assento e encosto de material plástico (Polipropileno 

Copolímero Injetado) moldado anatomicamente. Capacidade de carga: 110Kg. Medidas aproximadas: altura: 44,5 Cm; 

altura do encosto: 33 Cm; largura do encosto: 46 Cm; largura do assento: 46,5 Cm; profundidade do assento: 42 Cm

ASSENTO ; ENCOSTO EM POLIPROPILENO

REGULAGEM DE ALTURA, BRAÇOS, RODÍZIOS: NÃO POSSUI

UN 9398  55.00 Não Cotou

 5  15 Mesa infantil com 02 cadeiras, Mesinha didática infantil,com cadeiras, material/composição: propileno. 01 mesinha 

didática 02 cadeiras 06 adesivos em 3 temas. Dimensões aproximadas da mesa (AxLxP): 53 x 50 x 15 cm garantia do 

fabricante: 03 meses contra defeitos de fabricação. Informações adicionais: Resistente a impactos, tampa abre e fecha, porta 

objetos, cadeiras com assento anatômico. Cor: centro branco, pernas e cadeiras coloridas.

UN 14501  6.00 Não Cotou

 5  17 Pia com gabinete; Gabinete em Aço com pia, cor branca, com 3 portas e 3 gavetas, com pia de granito e cuba inox, 

tamanho 160 cm de comprimento x 57cm de largura. Produto similar ao Gabinete em Aço com pia, cor branca, com 3 

portas e 3 gavetas, com pia de granito e cuba inox, tamanho 160 cm de comprimento x 57 cm de largura

UN 14502  1.00 Não Cotou

 5  33 TV led 42”; Smart TV Android; cor preta; resolução: Full Hd; taxa de atualizaçao:60hz; Recurso de vídeo: progressive 

Scan, Ginga, DNR, Receptor DTV, CC, Info, Guide, Sleep. Recurso de áudio: SAP/MTS, som surround,  Equalizad, 

Equalizadores de som predefinidos. Potencia de áudio(RMS):WRMS. Duas entradas em USB. Duas entradas em HDMI. 

Wi-fi integrado. Conversor digital integrado. Consumo de  1 KW/H. Peso aproximado do produto:6,2 Kg. Com suporte 

para parede

UN 8727  14.00 Não Cotou

 6  3 Geladeira para conservação de vacinas (1 porta min. 280lts) caracteristica fisica, especificações, capacidade minima de 350 UN 13078  1.00 Não Cotou
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IPIRANGAPREV 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 1/2017 
 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: INSTITUO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 80.896.194/0001-94, com endereço na RUA 
PROFESSOR GIAMPERO MOCACCI, 14, Centro, Cep: 87010090, na cidade de Maringá/PR 
 
OBJETO: FORNECIMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CONTÁBIL E ADMINISTRATIVO PARA PROCESSAR AS 
INFORMAÇÕES DO INSTITUTO NO EXERCÍCIO DE 2018, SENDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO, 
TESOURARIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE 
PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 
 
VALOR CONTRATADO: R$ R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação n°. 1/2017, Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, Artigo 24. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
15.001.09.272.0025.2.072.3.9.90.39.11.00.0001 
 
VIGÊNCIA: 19 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018. 
  
DATA DE ASSINATURA: 19 de dezembro de 2017. 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 19 de dezembro de 2017 
 
Assinaturas: 
 
Manoel Antonio Moreira Neto 
Diretor Presidente 
(Contratante) 
 
 
ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA. 
RUDNEY RICARDO RIZZIOLLI 
(Contratada) 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
DECRETO Nº. 93/2017 

 
SÚMULA: Concede Cessão Funcional do servidor que menciona, ao Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi. 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

 
Considerando o disposto na Lei Municipal 1527/2005 e suas alterações posteriores; 

 
Considerando o conteúdo do Oficio n°. 048/2017, expedido pelo Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi, solicitando a 
cessão funcional do servidor; 

 
Considerando o interesse do Município e a necessidade do Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi para o 
desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi. 

 
D E C R E T A :  
 
Artigo 1º - Fica concedida Cessão Funcional em tempo parcial do Servidor EDELCIO LUIZ DE ALMEIDA TUPICH, portador do 
RG n°. 1.610.514-7, ocupante do cargo de Controle Interno, para o Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi para o 
desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi, com início de suas atividades a partir da presente data até 31/12/2018. 

 
Artigo 2º - A cessão funcional ora formalizada tem por objetivo fornecer à cessionária, recursos humanos capacitados para a 
realização e execução das obrigações que recaem sobre esta, ficando o servidor responsável pelo controladoria interna da 
entidade, não acarretando ônus ao erário municipal, bem como não afetar a carga horaria de trabalho do servidor a ser 
prestada junto ao Município de Ipiranga/Pr. 
 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data. 
Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de dezembro de 2017. 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 
   

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 210/2017 
 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
HOMOLOGA todos os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão 
Presencial nº. 210/2017, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais 
disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresa (s) para fornecimento de materiais educativos, em atendimento ao Projeto Programa 
Saúde na Escola 
 
FORNECEDOR: RODRIGO JOSÉ NOVOTNI - ME - CNPJ: 23.104.384/0001-98 - Valor Total do Fornecedor: 2.148,30 (dois mil, 
cento e quarenta e oito reais e trinta centavos). 
 
LOTE 1 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

4 Macro modelos ilustrando a evolução da 
cárie - Conjunto educativo de macromodelos 
com maleta, contendo macromodelos, 01 
Macro Maxi Modelo Escovação com arcada 
superior, arcada inferior, língua e articulador 
metálico flexível, que permite posicionar na 
oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III 
e mordida cruzada. Ideal para treinamento 
de escovação dentária, de língua e uso de 
fio dental, 01 Macromodelo Doença 
Periodontal com 3 modelos demonstrando 
Gengivite, Periodontite e 
Periodontosemedindo: 08 x 11 x 08 cm, e 01 
Macromodelo Cárie com 4 molares 
demonstrando dente Hígido, Cárie de 
Esmalte, Cárie de Dentina e Exposição 
Pulpar medindo 20 x 09 x 08 cm, Macro 
Escova medindo 35 cm, Macro Espelho 
medindo 35 cm e 3 placas com diagrama 
explicativo sobre Doença Periodontal, Cárie 
Dentária e Higiene Bucal. 

PREVENÇÃO 
EXPRESS 

UN 7 R$ 306,90 R$ 2.148,30 

 
FORNECEDOR: TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. - ME - CNPJ: 
11.088.993/0001-11 - Valor Total do Fornecedor: 4.310,00 (quatro mil, trezentos e dez reais). 
 
LOTE 1 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Kit Hiper bocão - Modelo anatômico hiper 
bocão. Composto de caixa plástica com tampa. 
4 rodízios para trnsporte. Estampa em 4 cores. 
Com temas de saúde bucal. Medindo 
60x60x100cm. 1 boca composta por arcada 
superior e arcada inferior. 32 denters fixos 
medindo 67x47x57cm. Confeccionada em 
homopolímero poliestireno expandido, 1 língua 
aveludada medindo 50x30x10cm. 1 cálculo 
(tártatro) na região lingual dos incisivos 
inferiores. 1 placa basteriana na oclusal no 
terceiro molare inferior esquerdo. 1 escova 
dentária gigante medindo 85x08x15cm e 1 fio 
dental gigante medindo 23x26cm. Similar ou 
superior. 

DEXPRESS/HIPERBOCÃO KIT 1 R$ 
2.798,00 

R$ 
2.798,00 

2 Fantoches odontológicos para palestras 
escolares- Fantoches para educação e saúde. 
Contém 06 fantoches modelos: Dente, Escova, 
Creme Dental, Dentista, Fio Dental e Bactéria, 
com bolsa para transporte. Tamanho médio 40 
cm. 

DEXPRESS/FANTOCHE UN 7 R$ 
193,00 

R$ 
1.351,00 

5 Macro escova - Produzida em resina plástica; 
cabo branco. Com 36 centímetros de 
comprimento. 

DEXPRESS/MACROESCOVA UN 7 R$ 
23,00 

R$ 
161,00 

 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 6.458,30 (seis mil , quatrocentos e cinquenta e oito reais  e trinta centavos). 
 
Ipiranga/PR, 19 de dezembro de 2017. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 


