
EDIÇÃO Nº 1.478 / ANO VII / 04 PÁGINAS 

Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI
Identifi cação profi ssional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 2015

L I C I TA Ç Õ E S

CONCORRÊNCIA Nº 01/2015
E S C L A R E C I M E N T O Nº 01

 O Município de Ponta Grossa/PR, informa a todos os interessados que na 
Concorrência nº 01/2015 com abertura prevista para o dia 17/03/15, às 15:30 horas e 
disputa de preços às 15:00 horas, há necessidade de esclarecer o seguinte:
O critério de julgamento da Concorrência 01/2015, é TÉCNICA E PREÇO.
Todas as demais disposições do Edital permanecem inalteradas.
 DECOM - Ponta Grossa-PR, 02 de março de 2015.

Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

C O N T R ATO S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO 

PREGÂO 36/2014
Ata: 118
Pregão:  36/2014     Proc:  64
Data do Pregão: 28/02/14     Validade da ATA: 11/04/2014   até  11/04/2015   

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

5647 CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA (41) 3342-4454 MESMO

E-mail   vendas@caobianco.com

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

16 360 UND
Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fi o cirúr-
gico adequado, estéril, atóxico, descartável, tamanho 17mm/  MARCA: 
PLASTIC ANEL – FABRICANTE: SOLUMED

15,05

Ata: 119
Pregão:  36/2014     Proc:  64
Data do Pregão:28/02/14     Validade da ATA: 11/04/2014   até  11/04/2015   

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

8869 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 
LTDA (41) 3342-3880  MESMO

E-mail licitações@cei-brasil.com / patrícia.stedele@cei-brasil.com

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

7 00 UND

Agulha para Neuroestimulador de Nervos para procedimentos de anestesia. 
Características técnicas: calibre 22G x 2”, diâmetro interno 0,70 x 50 mm, bisel 
curto 30°, canhão ergonômico, apirogênico, atraumático.Para bloqueio de plexo 
braquial interescalênico, axiliar e femural;  A empresa vencedora deverá forne-
cer em sessão de comodato 2 equipamento disponibilizado ao Hospital Munici-
pal Amadeu Puppi com as seguintes características técnicas mínimas exigidas: 
NEUROESTIMULADOR DE NERVOS PARA ANESTESIA: visor amplo LCD, 
(cristal Liquido); intervalo da corrente; duração de estímulo em HZ; carga de 
impedância em Kh; Carga fornecida ( em nC, se ativado); ajuste preciso da 
corrente; menu de navegação./VYGON

38,50

23 00 UND

Filtro respiratório de barreira. Características técnicas: compatível com circuitos 
respiratórios de anestesia e terapia ventilatória mecânica; Para ser utilizado em 
UTI; Auto-umidifi cador; Uso Pediátrico ; Produto Estéril e descartável; Membra-
na Hidrofóbica Pregueada; Bidirecional; Retenção Vírus e Bactérias meores 
que 0,3 micras; Remoção de bactérias e vírus maior que 99%, para os meios: 
aéreo e líquido; Validação  microbiologica para gazes, aerossóis e secreções; 
Conexão para Capnógrafo; Capacidade de remoção do bacilo Mycobacterium 
tuberculosis; Stafhylococcus aureus, vírus da hepatite C; Dimensões aproxi-
madas: 09 cm x 7,5 cm x 4,5 cm; Volume Interno aproximado: 85 ml; Cantos 
arredondados/ PALL

18,00

24 500 UND

Filtro respiratório de barreira. Características técnicas: compatível com circui-
tos respiratórios de anestesia; Para ser utilizado em centro cirúrgico; Produto 
Estéril e descartável; Auto-umidifi cador; Uso Pediátrico ; Membrana Hidrofóbica 
Pregueada; Bidirecional; Retenção Vírus e Bactérias menores que 0,3 micras; 
Remoção de bactérias e vírus maior que 99%, para os meios: aéreo e líquido; 
Validação  microbiologica para gazes, aerossóis e secreções; Tomada para 
Capnógrafo; Capacidade de remoção do bacilo Mycobacterium tuberculosis; 
Stafhylococcus aureus, vírus da hepatite C; Volume Interno aproximado: 35 ml; 
Cantos arredondados; Tubo Extensor corrugado/ PALL

18,00

Ata: 120
Pregão:  36/2014    Proc:  64
Data do Pregão: 28/02/14     Validade da ATA: 11/04/2014   até    11/04/2015

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

11572 CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDA ME (41) 3351 1001  41) 3351-1002

E-mail  cirurgicasaofelipe@uol.com.br
item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

14 320 UND Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fi o cirúr-
gico adequado, estéril, atóxico, descartável, tamanho 13mm/ SOLUMED 16,50

15 380 UND Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fi o cirúr-
gico adequado, estéril, atóxico, descartável, tamanho 15mm / SOLUMED 15,00

17 380 UND Dispositivo para circuncisão (cirurgia de postectomia) contendo fi o cirúr-
gico adequado, estéril, atóxico, descartável, tamanho 19mm / SOLUMED 15,00

Ata: 121
Pregão:  36/2014     Proc:  64

Data do Pregão: 28/02/14     Validade da ATA: 11/04/2014   até   11/04/2015  
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
3739 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA (41)   3247-2741  (41) 2102-8344

E-mail  Macrosul.net 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

20 3.000 UND

Espaçador para uso adulto e pediátrico. Indicado para dosagem de 
medicamentos aerossóis. Encaixe universal, compatível com a maio-
ria das bombinhas, válvula unidirecional. Capacidade 250 ml, acom-
panha máscara em PVC macia e atóxica tamanho P. /
MACROLIFE

29,00

Ata: 122
Pregão:  36/2014     Proc:  64
Data do Pregão: 28/02/14     Validade da ATA: 11/04/2014   até   11/04/2015  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA (41)  3028-2375 (41)  3263-2594

E-mail vendas@dimaci.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

2 195 UND

Agulha  anestésica peridural descartável 17 G x 3 ½ estéril apirogênica 
para anestesia peridural. Com  bisel tipo “Tuony” com ponta curva e cal-
canhar cego.Cânula de marcada em cm;  Canhão Luer-Lok, com visor 
translúcido e internamente cônico.  Reduz o risco de punção acidental da 
duramáter devido ao bisel de ponta curva, permite correto posicionamento 
e previne a possibilidade de seccionar o cateter epidural;  Proporciona per-
feito conhecimento da profundidade de inserção;  Garante conexão segura 
e facilita a inserção do cateter./BD/ TUOHY

19,00

3 195 UND

Agulha descartável anestésica peridural Agulha descartável de anestesia 
peridural 18 G x 3 ½ estéril apirogênica para anestesia peridural. Com  bisel 
tipo “Tuony” com ponta curva e calcanhar cego. Cânula de marcada em cm;  
Canhão Luer-Lok, com visor translúcido e internamente cônico.  Reduz o 
risco de punção acidental da duramáter devido ao bisel de ponta curva, per-
mite correto posicionamento e previne a possibilidade de seccionar o cate-
ter epidural;  Proporciona perfeito conhecimento da profundidade de inser-
ção;  Garante conexão segura e facilita a inserção do cateter./ BD/ TUOHY

18,00

4 160 UND

Agulha anestésica espinhal descartável calibre 22 G x 3 ½, estéril, apiro-
gênica para anestesia raquidiana. Em aço inoxidável conforme a norma 
ISO 9626. Com ponta Quincke com design que proporciona velocidade no 
retorno do líquor e melhor fl uxo do agente anestésico. Encaixe canhão/ 
estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fi xa o estilete evitando 
deslocamento durante a punção.Canhão translúcido que proporciona rápi-
da visualização do líquor .Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de 
remoção de tecidos durante a punção. / BD/ SPINAL

6,20

5 1.000 UND

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

5,70

6 2.000 UND

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

8,74

28 220 RL Malha tubular em tecido 100% algodão. Tamanho 10 cm largura. Rolo 25 
m./ MSO 8,40

31 210 RL Malha tubular em tecido 100% algodão. Tamanho 20 cm largura. Rolo  
25m./ MSO 16,50

32 400 UND Tela cirúrgica, monofi lamento de polipropileno, tipo Marlex, estéril. Tama-
nho 10 cm x 10 cm. / VENKURE 68,00

33 250 UND Tela cirúrgica, monofi lamento de polipropileno, tipo Marlex, estéril. Tama-
nho 15 cm x 15 cm. / VENKURE 50,00

34 49.740 PCT
Touca sanfonada descartável branca com elástico duplo em toda a volta 
em tecido não tecido para uso hospitalar. Tamanho padrão. Pacote com 
100 unidades./ DESCARPAC K

4,24

Ata: 123
Pregão:  36/2014     Proc:  64
Data do Pregão:28/02/14     Validade da ATA: 11/04/2014  até   11/04/2015  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
11675 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (41) 3501-7359  MESMO

E-mail thiago@medicalprodutos.com.br  

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

12 9.250 UND

Conexão para infusão de solução parenteral 2 vias, estéril e apirogênico. 
O produto deverá ser embalado em papel grau cirúrgico individualmente 
e  pronto para utilização. Deverá conter lote e prazo de validade na em-
balagem./ MEDSONDA

0,60

18 95.000 UND Eletrodo cardiológico, adulto, descartável, com gel sólido adesivo condu-
tor. Atóxico e hipoalergênico para monitorização cardíaca./ VITALCOR 0,19

25 21.400 UND Frasco com nutrição enteral em PVC, estéril, graduado e embalado indivi-
dualmente com capacidade para 300ml./ EQUFLEX 0,73

29 135 UND Malha tubular em tecido 100% algodão. Tamanho 12 cm largura. Rolo  
25m./MSO 8,60

Ata: 124
Pregão:  36/2014     Proc:  64
Data do Pregão: 28/02/14     Validade da ATA: 11/04/2014   até   11/04/2015  

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax

11672 EXPODEL BR PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA (45) 3028-8200  45) 3028-8201

E-mail   vendas_expodel@hotmail.com

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

13 1.200 UND

Conexão para infusão de solução parenteral 4 vias, estéril e apirogênico. 
O produto deverá ser embalado em papel grau cirúrgico individualmente e  
pronto para utilização. Deverá conter lote e prazo de validade na embala-
gem./ VITALGOLD

0,96

19 18.500 UND Eletrodo cardiológico, pediátrico, descartável, com gel sólido adesivo con-
dutor. Atóxico e hipoalergênico para monitorização cardíaca./VILTALCORE 0,20

21 100 UND
Extensor equipo soro, para perfusão bomba de seringa, pvc cristal com no 
minimo 120cm, pinça corta fl uxo, conector luer lock macho e luer femea com 
tampas, esteril e descartavel./ MEDSONDA

3,99

26 60 UND Mandril ( fi o ) guia para entubação endotraqueal sem botão. Tamanho  adul-
to./ PORTEX 17,24

27 150 UND Mandril ( fi o ) guia para entubação endotraqueal sem botão. Tamanho  pe-
diátrico./ PORTEX 17,24

30 200 RL Malha tubular em tecido 100% algodão. Tamanho 15 cm largura. Rolo  25m./
MSO 14,44

Ata: 125
Pregão:  36/2014     Proc:  64
Data do Pregão:28/02/14     Validade da ATA: 11/04/2014   até 11/04/2015    

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
11361 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54-3523-2005  MESMO

E-mail   novasulltda@hotmail.com

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

SUMÁRIO
ATO S  D O  P O D E R  E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O  D I R E TA
 - LICITAÇÕES ....................................................................... 1
 - CONTRATOS ...................................................................... 1

A D M I N I S T R A Ç Ã O  I N D I R E TA
 - PROLAR ............................................................................. 4
 - AMTT .................................................................................. 4

ATO S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I VO
 - CÂMARA MUNICIPAL ......................................................... 4

22 2.200 UND

Filtro respiratório de barreira. Características técnicas: compatível com cir-
cuitos respiratórios de anestesia e terapia ventilatória mecânica; Para ser uti-
lizado em UTI; Auto-umidifi cador; Uso Adulto; Produto Estéril e descartável; 
Membrana Hidrofóbica Pregueada; Bidirecional; Retenção Vírus e Bactérias 
menores que 0,3 micras; Remoção de bactérias e vírus maior que 99%, para 
os meios: aéreo e líquido; Validação  microbiologica para gazes, aerossóis 
e secreções; Conexão para Capnógrafo; Capacidade de remoção do bacilo 
Mycobacterium tuberculosis; Stafhylococcus aureus, vírus da hepatite C; 
Dimensões aproximadas: 09 cm x 7,5 cm x 4,5 cm; Volume Interno apro-
ximado: 85 ml; Cantos arredondados; Tubo extensor corrugado./ CANACK

11,99

35 165 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e estéril 
, capacidade de 50 ml, bico central ou lateral tipo slip, êmbolo com rolha 
de borracha, graduação fi rme. Sem agulha.  Sem dispositivo de segurança. 
Apresentar amostra./ RM DESC

4,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO 

PREGÂO 113/2014
Ata: 156
Pregão:  113     Proc:  180
Data do Pregão:23/04/14     Validade da ATA: 20/05/2014 até 20/05/2015          

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
11709 BAUMER S/A   

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

25 02 UND

“Lavadora ultrassonica:equipamento para limpeza de canulados, instru-
mentais e utensílios através de energia sônica.Sistema automático de 
dosagem de detergente e lubrifi cante.Um gerador produz sinais elétri-
cos que são convertidos em vibrações mecânicas na freqüência de 40 
Khz.Automático – Programável para fazes de lavagem e lubrifi cação.
Características Técnicas Construtivas: Gabinete construído 
em aço inox AISI-304, escovado, com cuba polida com 
cantos arredondados e com capacidade de 42 litros. 
Tampo superior em aço inox AISI-304, com guarnição 
para vedação. Comando isolado do sistema de geração 
de ultrassom que evita a inibição da comunicação. Dois 
tampos traseiro removível para manutenção e um lateral 
para acesso ao comando e estrutura suportada por pés 
niveladores.Sistema de entrada de água fria e quente através de 
válvula solenóide controlada automaticamente.Dotado de sistema de 
drenagem, através de válvula solenóide controlada automaticamente. 
Dotado de fi ltro de retenção de partículas proveniente do processo de 
canulados.Dotado de ladrão localizado na parte superior traseira da 
cuba.Conexão para entrada de água fria e quente.Sistema de Aque-
cimento através de resistência adesiva que não entra em contato com 
o produto. Temperatura de trabalho até 60°C.Garantia no minimo 2 
anos./BAUMER

37.100,00

31 02 UND

Secadora Hospitalar. Confeccionada em aço inox, com isolamento tér-
mico, potência 6000w, capacidade aproximada de 45 traqueias, contro-
le de tempo e temperatura digital, com fi ltro de partículas na entrada de 
ar, alimentação 220V. Garantia de 2 anos./BAUMER

45.000,00

Ata: 157
Pregão:  113     Proc:  180
Data do Pregão:23/04/14     Validade da ATA: 20/05/2014 até 20/05/2015          

Cod Nome do Fornecedor
11708 BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

4 20 UND

Caixa em alumínio anodizado, perfurada, juntas de silicone,tampa dever 
apresentar área com pequenos furos e um cordão de silicone para um  fe-
chamento hermético, fi ltros de ar, sistema de barreira, possuir alça longas 
de silicone para evitar queimaduras para transporte, tampa colorida com 
código de identifi cação e porta etiquetas, possuir travas laterais em aço 
inoxidável para fechamento das tampas, fechos desenhados para uso de 
lacres de segurança Medidas aproximadas: 465 x 280 x 100 mm. Acompa-
nhar 100 fi ltros descartáveis de papel crepado redondo com tinta indicado-
ra de vapor, indicador quimíco classe I, com mudança de cor de rosa para 
marrom escuro,  100 lacres de segurança em plástico resistente a altas 
temperaturas, 100 etiquetas p/ identifi cação descartável papel interlock c/ 
indicador de vapor conforme tamanho caixa, um cesto aramado em aço 
inoxidável compatível com o tamanho da caixa, c/ acabamento e polimento 
eletrolítico, tela padrão 2mm de largura com cantos arredondados p/ evitar 
acumulo de sujidades./FAMI ITA

4.130,00

7 10 UND

Caixa em alumínio anodizado, perfurada, juntas de silicone,tampa dever 
apresentar área com pequenos furos e um cordão de silicone para um  fe-
chamento hermético, fi ltros de ar, sistema de barreira, possuir alça longas 
de silicone para evitar queimaduras para transporte, tampa colorida com 
código de identifi cação e porta etiquetas, possuir travas laterais em aço 
inoxidável para fechamento das tampas, fechos desenhados para uso de 
lacres de segurança Medidas aproximadas: 580 x 280x150 mm. Acompa-
nhar 100 fi ltros descartáveis de papel crepado redondo com tinta indicado-
ra de vapor, indicador quimíco classe I, com mudança de cor de rosa para 
marrom escuro,  100 lacres de segurança em plástico resistente a altas 
temperaturas, 100 etiquetas p/ identifi cação descartável em papel interlock  
c/ indicador de vapor conforme tamanho caixa, um cesto aramado em aço 
inoxidável compatível com o tamanho da caixa, c/ acabamento e polimento 
eletrolítico, tela padrão 2mm de largura com cantos arredondados p/ evitar 
acumulo de sujidades./FAMI ITA

4.960,00

11 25 UND
 Desincrustante Instrumental. Detergente ácido, removedor de oxidação, 
não corrosivo, sem resíduos, possibilidade de uso em água quente ou fria. 
Galão de 5 litros./BELLTYPE 

65,00

12 03 UND Escova de limpeza em formato circular, arame retorcido, cerdas rígidas 
para limpeza de ranhuras./BATRIK 186,00

13 03 UND Escova de limpeza em nylon cerdas extra-fl exíveis, autoclavável. Tamanho 
aproximado entre 17 e 22 cm./BATRIK 122,00

14 05 UND Escova de limpeza em nylon cerdas extra-rígidas, autoclavável. Tamanho 
aproximado entre 17 e  22 cm./BATRIK 121,00

15 02 UND Escova de limpeza em nylon cerdas fl exíveis, autoclavável. Tamanho apro-
ximado entre 17 e 22 cm./BATRIK 122,00

16 03 UND Escova de limpeza em nylon cerdas rígidas, autoclavável. Tamanho aproxi-
mado entre 17 e 22 cm./BATRIK 122,00

17 05 UND Escova para canulados reutilizável, cabo rígido, escova de aproximada-
mente 12.5 mm x 50 mm, comprimento total entre 60 a 65 cm./BATRIK 90,00

18 10 UND Escova para canulados reutilizável, cabo rígido, escova de aproximada-
mente 8 mm x 50 mm, comprimento total entre 40 e 50 cm./BATRIK 139,00

19 05 UND Escova para canulados, reutilizável, cabo fl exível, escova de aproximada-
mente  2 mm x 15 mm./BATRIK 51,00

20 10 UND Escova para canulados, reutilizável, cabo fl exível, escova de aproximada-
mente 5 mm x 25 mm./BATRIK 51,00

21 10 UND Escova para canulados, reutilizável, cabo rígido, escova de aproximada-
mente 5 mm x 50 mm./BATRIK 79,00

22 02 UND
Etiquetadora de etiquetas com dupla camada e 3 linhas de impressão, com 
tinta atóxica. Identifi cação de data, lote, validade, operador e autoclave. 
Garantia de 1 ano./METO 

985,00

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.478 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 20152

23 5.000 UND

Sistema de rastreabilidade e identifi cação de caixas e pacotes através de 
Etiquetas com dupla camada adesiva e indicador químico Classe 1 para 
VAPOR da norma ISO 11.140-1:2005 que mude da cor rosa para verde 
mostrando que o produto identifi cado passou pelo processo de esterili-
zação. A Etiqueta deve suportar a esterilização por vapor a 134°C. Deve 
possuir dimensões mínimas de 29mmX28mm em rolos com 500 etique-
tas para uso em Etiquetadora de 3 linhas. Cada etiqueta deverá conter 
no mínimo 5 campos que possibilite imprimir as seguintes informações: 
Validade - Ciclo N° - Data do Processamento (esterilização) – Autoclave e 
Operador, para permitir a identifi cação e rastreabilidade de caixas e paco-
tes. Cada embalagem deve conter informação de lote, data de validade e 
fabricação./PHARMALAB 

0,19

26 50 UND

Lubrifi cante de instrumental cirúrgico, não corrosivo, atóxico, sem resíduos, 
ação bactericida, solução pronta para uso. Embalagem frasco borrifador de 
aproximadamente 200ML  OU 500ML . Apresentar laudos de atoxicidade e 
liberação para uso hospitalar./BELL TYPE - LUBRIBELL 

34,50

28 1.500 UND Monitores de lavagem. Monitor químico para Lavadora Ultrassônica./
STERITEC 9,27

30 25 UND

Removedor de resíduos adesivos, colas e etiquetas, autorizado pela AN-
VISA para uso hospitalar, atóxico, princípio ativo natural, solução pronta 
para uso, Embalagem frasco borrifador de aproximadamente 200 ml.  Apre-
sentar laudos de atoxicidade e liberação para uso hospitalar./BELL TYPE 

45,00

Ata: 158
Pregão:  113     Proc:  180
Data do Pregão:23/04/14     Validade da ATA: 20/05/2014 até 20/05/2015          

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11572 CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME 41 3351 1001

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

3 10 UND
Bancada de trabalho para, confeccionada em aço inoxidável, preferen-
cialmente com altura ajustável, 1 ou 2 gavetas, aproximadamente 1,00 x 
0,50 cm./MS 

4.670,00

5 10 UND

Caixa em alumínio anodizado, perfurada, juntas de silicone,tampa dever 
apresentar área com pequenos furos e um cordão de silicone para um  fe-
chamento hermético, fi ltros de ar, sistema de barreira, possuir alça longas 
de silicone para evitar queimaduras para transporte, tampa colorida com 
código de identifi cação e porta etiquetas, possuir travas laterais em aço 
inoxidável para fechamento das tampas, fechos desenhados para uso de 
lacres de segurança Medidas aproximadas: 465 x 280 x 150mm. Acompa-
nhar 100 fi ltros descartáveis de papel crepado redondo com tinta indicadora 
de vapor, indicador quimíco classe I, com mudança de cor de rosa para 
marrom escuro,  100 lacres de segurança em plástico resistente a altas 
temperaturas, 100 etiquetas p/ identifi cação descartável papel interlock c/ 
indicador de vapor conforme tamanho caixa, um cesto aramado em aço 
inoxidável compatível com o tamanho da caixa, c/ acabamento e polimento 
eletrolítico, tela padrão 2mm de largura com cantos arredondados p/ evitar 
acumulo de sujidades./FAMI

4.485,00

6 20 UND

Caixa em alumínio anodizado, perfurada, juntas de silicone,tampa dever 
apresentar área com pequenos furos e um cordão de silicone para um  fe-
chamento hermético, fi ltros de ar, sistema de barreira, possuir alça longas 
de silicone para evitar queimaduras para transporte, tampa colorida com 
código de identifi cação e porta etiquetas, possuir travas laterais em aço 
inoxidável para fechamento das tampas, fechos desenhados para uso de 
lacres de segurança Medidas aproximadas: 580 x 280 x 260mm. Acompa-
nhar 100 fi ltros descartáveis de papel crepado redondo com tinta indicadora 
de vapor, indicador quimíco classe I, com mudança de cor de rosa para 
marrom escuro,  100 lacres de segurança em plástico resistente a altas 
temperaturas, 100 etiquetas p/ identifi cação descartável em papel interlock 
c/ indicador de vapor conforme tamanho caixa, um cesto aramado em aço 
inoxidável compatível com o tamanho da caixa, c/ acabamento e polimento 
eletrolítico, tela padrão 2mm de largura com cantos arredondados p/ evitar 
acumulo de sujidades./FAMI

6.099,00

Ata: 159
Pregão:  113     Proc:  180
Data do Pregão:23/04/14     Validade da ATA: 20/05/2014 até 20/05/2015          

Cod Nome do Fornecedor
11710 LABNEWS INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

29 02 UND
Pistola de água e ar com jatos de ar comprimido medicinal para secagem 
de instrumentais e jatos de água sob pressão para lavagem de canulados, 
disparo manual, várias opções de bicos para troca./SELECTA 

2.976,00

Ata: 160
Pregão:  113     Proc:  180
Data do Pregão:23/04/14     Validade da ATA: 20/05/2014 até 20/05/2015          

Cod Nome do Fornecedor
11687 SISPACK MEDICAL LTDA

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

32 20 UND

 Pacote teste desafi o reutilizável para até 200  ciclos, projetado para 
desafi ar o processo de esterilização a vapor, simulando a resistência de 
um pacote desafi o padrão AAMI de 16 toalhas, para monitoramento de 
rotina de esterilizadores a vapor com bomba de vácuo (pré-vácuo) a pelo 
menos 4 minutos a 134°C. O Teste desafi o deve poder ser utilizado com 
Indicador Biológico juntamente com o integrador classe 5 ou somente 
com o integrador químico. O teste desafi o deve ser confeccionado em 
material metálico impermeável ao vapor, deve possuir em uma das ex-
tremidades uma tampa por onde será introduzido os indicadores e do 
outro lado uma válvula que permita a retirada do ar e a penetração do 
vapor./CHEMDYE/PCD-A 

1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO 

PREGÂO 138/14
Ata: 166
Pregão:  138     Proc:  203
Data do Pregão: 08/05/14          Validade da ATA:  11/06/2014  até     11/06/2015

Cod Nome do Fornecedor Telefone
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 41 - 3028-2375

E-mail vendas@dimaci.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 876  CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 13 x4,5 
mm . Diâmetro  26 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél tri-
facetado para penetração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  marrom no padrão  universal de cores (NBR/ISO 10555-5) que 
permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. Embalada 
individualmente. Caixa com 100 unidades. MARCA: BD

5,7500

2 375 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 20 x 5,5 
mm . Diâmetro  24 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél tri-
facetado para penetração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  roxo no padrão  universal de cores (NBR/ISO 10555-5) que 
permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. Embalada 
individualmente. Caixa com 100 unidades. MARCA: BD

7,5000

3 848 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 25 x 7 
mm . Diâmetro  22 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél tri-
facetado para penetração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  preto no padrão  universal de cores (NBR/ISO 10555-5) que 
permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. Embalada 
individualmente. Caixa com 100 unidades. MARCA: BD

5,7500

4 1.453 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 25 x 8 
mm . Diâmetro  21 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél tri-
facetado para penetração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  verde no padrão  universal de cores (NBR/ISO 10555-5) que 
permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. Embalada 
individualmente. Caixa com 100 unidades. MARCA: BD

6,0000

5 668 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 30 x 7 
mm . Diâmetro  22 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél tri-
facetado para penetração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  preto no padrão  universal de cores (NBR/ISO 10555-5) que 
permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. Embalada 
individualmente. Caixa com 100 unidades. MARCA: BD

5,7500

6 1.122 CX

Agulha  hipodérmica descartável, estéril, apirogênica. Tamanho 30 x 8 
mm . Diâmetro  21 G. Cânula  em aço inoxidável siliconizado e bisél tri-
facetado para penetração suave , delicada e deslize  perfeito na pele. 
Canhão  verde no padrão  universal de cores (NBR/ISO 10555-5) que 
permite conexão perfeita nas seringas de bico slip ou luer-lock. Embalada 
individualmente. Caixa com 100 unidades. MARCA: BD

5,7500

7 5.449 CX

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

8,0000

21 250 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e 
estéril , capacidade de 50 ml, bico central ou lateral tipo slip, êmbolo com 
rolha de borracha, graduação fi rme. Sem agulha.  Marca pré aprovada 
Becton Dickinson e Injex. Sem dispositivo de segurança. MARCA: BD/
PLASTIPACK

6,2900

24 173.300 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e 
estéril , capacidade de 10 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo 
com rolha de borracha, graduação fi rme e perfeitamente legível, gradua-
das de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha . Marca pré 
aprovada Becton Dickinson e Injex Com dispositivo de segurança que 
atenda as exigências da NR 32. MARCA:BD/EMERALD

0,6000

25 301.700 CX

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e 
estéril , capacidade de 10 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo 
com rolha de borracha, graduação fi rme e perfeitamente legível, gradua-
das de 0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha . Marca 
pré aprovada Becton Dickinson e Injex Sem dispositivo de segurança.  
MARCA: PLATIPACK

0,3100

26 180.600 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e 
estéril , capacidade de 5 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com 
rolha de borracha, graduação fi rme e perfeitamente legível, graduadas de 
0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha. Marca pré apro-
vada Becton Dickinson e Injex Sem dispositivo de segurança. MARCA: 
BD/EMERALD

0,1600

27 113.000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e 
estéril , capacidade de 5 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com 
rolha de borracha, graduação fi rme e perfeitamente legível, graduadas de 
0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha. Marca pré aprova-
da Becton Dickinson e Injex Com dispositivo de segurança que atenda as 
exigencias da NR 32. MARCA: BD/EMERALD

0,5000

28 95.600 CX

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e 
estéril , capacidade de 3 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com 
rolha de borracha, graduação fi rme e perfeitamente legível, graduadas de 
0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha. Marca pré aprova-
da Becton Dickinson e Injex Com dispositivo de segurança que atenda as 
exigências da NR 32. MARCA: BD/EMERALD

0,5000

29 111.400 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, atóxica, descartável e 
estéril , capacidade de 3 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com 
rolha de borracha, graduação fi rme e perfeitamente legível, graduadas de 
0,01 em 0,01ml, numerada de 1 em 1ml. Sem agulha. Marca pré apro-
vada Becton Dickinson e Injex Sem dispositivo de segurança. MARCA: 
BD/EMERALD

0,1000

30 50.000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml, gra-
duada em 100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica 
,estéril. Com agulha 13 x 4,5 parede fi na e bisél trifacetado. Marca pré 
aprovada Becton Dickinson e Injex Com dispositivo de segurança que 
atenda as exigencias da NR 32. MARCA: BD/SAFETY GLIDE

2,3000

31 83.200 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml,  gra-
duada em 100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica 
,estéril. Com agulha 13 x 4,5 parede fi na e bisél trifacetado. Marca pré 
aprovada Becton Dickinson e Injex Sem dispositivo de segurança. BD/
MARCA: ULTRA FINE

0,3100

32 14.500 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml, gra-
duada em 100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica 
,estéril. Com agulha 13 x 3,8 parede fi na e bisél trifacetado. Marca pré 
aprovada Becton Dickinson e Injex Com dispositivo de segurança que 
atenda as exigencias da NR 32. MARCA: BD/SAFATY GLIDE

1,3500

33 719.000 UND

Seringa de polipropileno (plástico) transparente, capacidade de 1 ml, gra-
duada em 100UI com boa visualização, descartável, apirogênica, atóxica 
,estéril. Com agulha 13 x 3,8 parede fi na e bisél trifacetado. Marca pré 
aprovada Becton Dickinson e Injex Sem dispositivo de segurança. MAR-
CA: BD/SAFATY GLIDE

0,2700

Ata: 167
Pregão:  138     Proc:  203
Data do Pregão:08/05/14           Validade da ATA:  11/06/2014  até     11/06/2015

Cod Nome do Fornecedor Telefone
8869 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21 - 2493-9450

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

19 560.250 UND
Lanceta aço inoxidável, ponta afi ada, trifacetada, descartável, estéril, 
embalagem individual. Sem dispositivo  retrátil de segurança de acordo 
com as  exigências da NR 32. MARCA: HTL STREFA/HT LANCET

0,2000

20 45.000 UND
Lanceta, aço inoxidável, ponta afi ada, trifacetada, descartável, estéril, 
embalagem individual. Com dispositivo  retrátil de segurança de acordo 
com as  exigências da  NR 32. MARCA: HTL STREFA/HT LANCET

0,1800

Ata: 168
Pregão:  138     Proc:  203
Data do Pregão:08/05/14          Validade da ATA:  11/06/2014    até     11/06/2015

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11222 Comercial cirurgica rioclarense 35 - 3715-4122 - (19) 3522-5801

E-mail daiane.raymundo@rioclarense.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

15 12.200 PC Lâmina bisturi, aço carbono, nº 11, descartável, estéril, embalada indivi-
dualmente. MARCA: LAMEDID SOLIDOR 0,1700

17 14.800 PC Lâmina bisturi, aço carbono, nº 15, descartável, estéril, embalada indivi-
dualmente. MARCA: LAMEDID SOLIDOR 0,1500

18 15.700 PC Lâmina bisturi, aço carbono, nº 22, descartável, estéril, embalada indivi-
dualmente. MARCA: LAMEDID SOLIDOR 0,1500

ITENS CANCELADOS: 8,9,10,11,12,13,14,16,22,23.
_____________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO 

PREGÂO 147/2014
Ata: 154
Pregão:  147/2014     Proc:  233
Data do Pregão: 30/04/14     Validade da ATA:  22/05/2014  até     22/05/2015

Cod Nome do Fornecedor Telefone
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 41 - 3028-2375

E-mail vendas@dimaci.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

15 530 GL

Solução detergente enzimático não iônico para limpeza manual ou em lava-
doras automáticas de artigos médico hospitalares e odontológicos, na forma 
líquida concentrada. Solução para uso diluído, pH neutro, não irritante, não 
corrosivo; Deverá conter em sua formulação no mínimo 02 (duas) enzimas: 
protease  e amilase . Uso hospitalar. Galão  5.000 ml/  RIOQUÍMICA

216,00

Ata: 155
Pregão:  147     Proc:  233
Data do Pregão:30/04/14     Validade da ATA: 22/05/2014   até     22/05/2015

Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
838 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (42) 2101-5151  (42) 2101-5168

E-mail  pontamed@pontamed.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 1.800 FRC
Álcool etílico 70% v/v, gel glicerinado. Solução antisséptica e deger-
mante para as mãos. Uso tópico. Frasco 500 gramas ou 500 ml. Registro 
da Anvisa inicia-se pelo nº 1. Considerado Medicamento conforme exigência 
Nota Técnica SESA. Uso hospitalar. / RIOQUIMICA

5,30

3 2.700 FRC
Álcool etílico 70% v/v gel. Solução antisséptica e degermante 
para as mãos. Uso tópico. Frasco 500 gramas ou 500 ml. Registro da Anvi-
sa inicia-se pelo nº 1. Considerado Medicamento conforme exigência Nota 
Técnica SESA. Uso hospitalar. / RIOQUIMICA

4,10

5 23.655 FRC
Álcool etílico 70%. Solução saneante e desinfectante. Uso hos-
pitalar. Destina-se a limpeza de superfícies fi xas e inanimadas como piso, 
paredes, bancadas e similares. Frasco 1 litro. /TUPI

4,50

6 4.810 GL
Álcool etílico 70%. Solução saneante e desinfectante. Uso hos-
pitalar. Destina-se a limpeza de superfícies fi xas e inanimadas como piso, 
paredes, bancadas e similares. Galão 5 litros. / RIOQUIMICA

25,00

7 540 UND
Escova-esponja de anti-sepsia pré-cirúrgica das mãos. Composta por du-
pla face, uma escova de polietileno acoplada a uma esponja de poliuretano 
seca. Estéril, descartável, embalada individualmente. / RIOQUIMICA 

1,40

8 3.730 TB Petrolato (Vaselina) em pasta.  Uso hospitalar. Embalagem tubo 30 gramas. 
/ RIOQUIMICA 2,54

9 189 FRC Solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina 0,12%. Uso tópico 
bucal. Frasco 250 ml. / RIOQUIMICA 10,00

10 290 FRC Solução alcoólica a base de digluconaco de clorexidina 2%. Uso hospitalar. 
Frasco 1 litro. / RIOQUIMICA  8,10

11 260 FRC Solução desinfectante e degermante a base de digluconaco de clorexidina 
2% + tensoativos - Uso hospitalar. Frasco 1 litro. / RIOQUIMICA 10,00

12 920 FRC Solução desinfectante e degermante a base de digluconaco de clorexidina 
4% + tensoativos - Uso hospitalar. Frasco 1 litro. / RIOQUIMICA 13,00

13 1.000 FRC Solução alcoólica  a base de digluconaco de clorexidina 0,5%.  Uso hospita-
lar. Frasco de 1 litro / RIOQUIMICA 8,10

14 6.000 ALM Solução alcoólica  a base de digluconaco de clorexidina 0,5%.  Uso hospita-
lar. Almotolia de 100 ml. / RIOQUIMICA 1,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO 

PREGÂO 293/2014
Ata: 81
Pregão:  293/2013     Proc:  624
Data do Pregão: 22/11/13     Validade da ATA: 19/02/2014 até    19/02/2015

Cod Nome do Fornecedor Telefone
8033 LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 41 - 3248-0006

E-mail contato@lecruz.com.br 

lote Item Qtd Und Descrição/MARCA

1 1 1.346 UND

Jaleco Unissex. COR: branca. TAMANHOS PP (54);P (330);M (644);G 
(660);GG (276);EG (58);LG (36); conforme tabela de tamanhos e medidas 
em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 100% poliéster). MODELO:  
gola reta tipo padre. Comprimento 7/8. Manga longa com punho em ribana 
de  10 cm , confeccionada em malha da mesma cor do jaleco. Abertura na 
parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos frontais inferiores. 
Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor do tecido ou incolor. 
SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo. Símbolos:  Bandeira do 
Município. Embaixo escrito Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Comple-
mentos das especifi cações constam no Edita/ MARCA: LECRUZ

1 2 38 UND

Jaleco Unissex. COR: branca. TAMANHOS PP (2);P (4);M (20);G (10);GG (2); 
conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em 
microfi bra ( 100% poliéster). MODELO:  Decote em V  sem gola e sem manga. 
Comprimento na altura do quadril. Abertura na parte inferior traseira e cinto na 
parte posterior. Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de bo-
tões corozita 20 mm na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao 
lado superior esquerdo. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo. 
Símbolos:  Bandeira do Município. Embaixo escrito Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa e Secretaria Municipal de Saúde. Complemento das especifi ca-
ções constam no edital/ MARCA: LECRUZ

1 3 38 UND

Jaleco Unissex. COR: branca. TAMANHOS P (20); M ( 34); G   ( 31); GG ( 9); 
EG ( 6)  conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: compo-
sição em microfi bra ( 100% poliéster). MODELO: gola reta tipo padre. Compri-
mento 7/8. Manga longa com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em 
malha da mesma cor do jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na 
parte posterior. Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de bo-
tões corozita 20 mm na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao 
lado superior esquerdo do peito. Logomarca Unidade de Pronto Atendimento 
UPA 24 horas.  Manga lado direito Bandeira do Município. Complementos das 
especifi cações constam no Edital./ MARCA: LECRUZ

2 1 120 UND

Jaleco Unissex. COR: amarelo claro de acordo com o padrão de cores forne-
cido pela SMS. TAMANHOS P(4);M(44);G(54);GG(22); conforme tabela de 
tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 100% 
poliéster). MODELO:  gola reta tipo padre. Comprimento 7/8. Manga longa 
com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da mesma cor 
do jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois 
bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na 
cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo. 
Símbolos: Bandeira do Município. Complemento das especifi cações constam 
no edital MARCA: LECRUZ

2 2 09 UND

Jaleco Unissex. COR: amarelo claro. TAMANHOS M ( 2); G ( 5); GG ( 2);  
conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição 
em microfi bra ( 100% poliéster). MODELO:  gola reta tipo padre. Comprimen-
to 7/8. Manga longa com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em 
malha da mesma cor do jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na 
parte posterior. Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de bo-
tões corozita 20 mm na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao 
lado superior esquerdo do peito. Logomarca Unidade de Pronto Atendimento 
UPA 24 horas.  Manga lado direito Bandeira do Município. Complemento das 
especifi cações constam no edital MARCA: LECRUZ

13 1 00 UND

Camisa gola polo unissex. COR:  branca   de acordo com o padrão de cores 
fornecido pela SMS. TAMANHOS PP (20); P(35); M ( 45); G(70); GG (30) ; EG 
(20) conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composi-
ção malha pique  50% poliéster e 50% algodão. MODELO: camisa  gola polo 
com  abertura frontal com dois botões. Manga curta.  SERIGRAFIA: localizada 
ao lado superior esquerdo  do peito Bandeira do Município escrito embaixo 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e Secretaria Municipal de Saúde  de 
acordo com padrão de cores  fornecido pela SMS. Complemento das especi-
fi cações constam no edital./ MARCA: LECRUZ

Ata: 82
Pregão:  293/2013     Proc:  624
Data do Pregão: 22/11/13     Validade da ATA: 19/02/2014   até  19/02/2015   

Cod Nome do Fornecedor Telefone
10643 H. A. ERBE & CIA LTDA (041) 3286-4959
E-mail  h.erbe@brturbo.com.br

Lote item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

3 1 274 UND

Jaleco Unissex. COR: verde claro de acordo com o padrão de cores fornecido 
pela SMS. TAMANHOS PP(8);P(36); M (138); G (94); GG (44); EG (16);LG (14)  
conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em 
microfi bra ( 100% poliéster). MODELO:  gola reta tipo padre. Comprimento 7/8. 
Manga longa com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da 
mesma cor do jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. 
Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm 
na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquer-
do do peito. Símbolos:  Complemento das especifi cações constam no edital./ 
MARCA: H.A ERBE

40,32

3 2 20 UND

Jaleco Unissex. COR: verde claro. TAMANHOS M ( 3); G ( 7); GG ( 5); EG ( 
5)  conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição 
em microfi bra ( 100% poliéster). MODELO:  gola reta tipo padre. Comprimento 
7/8. Manga longa com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da 
mesma cor do jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. 
Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm 
na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo 
do peito. Logomarca Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas.  Manga lado 
direito Bandeira do Município. Complemento das especifi cações constam no 
edital./ MARCA: H.A ERBE

54,15

5 1 46 UND

Jaleco Unissex. COR: lilás claro de acordo com o padrão de cores fornecido 
pela SMS. TAMANHOS PP (2); P(6); M (12); G (10); GG (12); EG (2);LG (2)  
conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em 
microfi bra ( 100% poliéster). MODELO:  gola reta tipo padre. Comprimento 7/8. 
Manga longa com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da 
mesma cor do jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. 
Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm 
na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo. 
Símbolos:  Bandeira do Município./Complemento das especifi cações constam no 
edital/ MARCA: H.A ERBE

49,95

6 1 00 UND

Jaleco Unissex. COR: cinza escuro de acordo com o padrão de cores fornecido 
pela SMS. TAMANHOS M (12); G (12); GG (12); EG (12);LG conforme tabela 
de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 100% 
poliéster). MODELO:    gola reta tipo padre e  manga curta.  Comprimento na 
altura do quadril. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. 
Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm 
na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo. 
Símbolo  Bandeira do Município. Complemento das especifi cações constam no 
edital./ MARCA: H.A ERBE

42,00

6 2 286 UND

Jaleco Unissex. COR: cinza escuro de acordo com o padrão de cores fornecido 
pela SMS. TAMANHOS PP (2); P(24); M (92); G (116); GG (48); EG (4);LG (2) 
conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em 
microfi bra ( 100% poliéster). MODELO:    gola reta tipo padre e  manga longa  
com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da mesma cor do 
jaleco.  Comprimento na altura do quadril. Abertura na parte inferior traseira e 
cinto na parte posterior. Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento por meio de 
botões corozita 20 mm na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA. Complemento 
das especifi cações constam no edital/ MARCA: H.A ERBE

42,00

6 3 10 UND

Jaleco Unissex. COR: cinza claro. TAMANHO M ( 3); G    ( 3); GG ( 4);   conforme 
tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 
100% poliéster). MODELO:  gola reta tipo padre. Comprimento 7/8. Manga longa 
com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da mesma cor do 
jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos 
frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor do 
tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo do peito. 
Logomarca Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas.  Manga lado direito 
Bandeira do Município. Complemento das especifi cações constam no edital/ 
MARCA: H.A ERBE

41,00

10 1 240 UND

Jaleco Unissex Agente Comunitário de Saúde. COR: azul royal de acordo com o 
padrão de cores fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. TAMANHOS: P 
(70); M (140); G(150); GG (60); EG (20); conforme tabela de tamanhos e medidas 
em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 100% poliéster) pré-encolhido. 
MODELO:  Tipo colete, decote em V  gola reta tipo padre e sem manga. Com-
primento na altura do quadril. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte 
posterior. Dois bolsos frontais inferiores. Fechamento frontal por meio de botões 
corozita 20 mm na cor do tecido ou incolor. SERIGRAFIA: frente e costas. Com-
plemento das especifi cações constam no edital./ MARCA: H.A ERBE

43,97

11 1 183 UND

Camisa gola polo . COR:  cinza claro  gola e frizo chumbo de acordo com o 
padrão de cores fornecido pela SMS. TAMANHO P(6); M ( 51); G(72); GG (42) 
; EG (12) conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: com-
posição malha pique  50% poliester e 50% algodão. MODELO: camisa  gola 
polo com frizo e abertura frontal com dois botões. Manga curta. Detalhe com 
frizo tipo debrum na altura do peito.  SERIGRAFIA: localizada ao lado superior 
esquerdo  do peito Bandeira do Município escrito embaixo Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa e Secretaria Municipal de Saúde de acordo com padrão de 
cores  fornecido pela SMS. Complemento das especifi cações constam no edital./ 
MARCA: H.A ERBE

43,00

11 2 124 UND

Jaqueta . COR:  cinza claro de acordo com o padrão de cores fornecido pela 
SMS. TAMANHO P (4);M (20); G(60); GG (32); EG ( 8) conforme tabela de tama-
nhos e medidas em anexo. TECIDO: externo  tactel  acabamento interno forrado 
com lã acrílica. MODELO: jaqueta sem capuz, com zíper frontal da mesma cor do 
tecido, dois bolsos tipo faca embutidos, manga longa, punho com elásticos, meio 
elástico na cintura. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo do peito  
Bandeira do Município embaixo escrito Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e 
Secretaria Municipal de Saúde de acordo com padrão de cores  fornecido pela 
SMS. Complemento das especifi cações constam no edital./ MARCA: H.A ERBE

127,22

Ata: 83
Pregão:  293/ 2013     Proc:  624
Data do Pregão:22/11/13     Validade da ATA: 19/02/2014   até  19/02/2015   

Cod Nome do Fornecedor Telefone
8245 TANIA MARA PINHEIRO (42) 3223-1346

E-mail   taniauniformes@hotmail.com

Lote  item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

4 1 103 UND

Jaleco Unissex. COR: rosa claro de acordo com o padrão de cores fornecido pela 
SMS. TAMANHOS P(6); M (36); G (54); GG (22); EG (2);LG (2)  conforme tabela 
de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 100% 
poliéster). MODELO:  gola reta tipo padre. Comprimento 7/8. Manga longa com 
punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da mesma cor do jaleco. 
Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos frontais 
inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor do tecido ou 
incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo. Símbolos:  Bandeira 
do Município. Complementos das especifi cações constam no edital./ MARCA: 
TANIA UNIFORMES

49,95
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4 2 6 UND

Jaleco Unissex. COR: rosa claro. TAMANHO M ( 2); G     ( 2); GG ( 2);   conforme 
tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 
100% poliéster). MODELO:  gola reta tipo padre. Comprimento 7/8. Manga longa 
com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da mesma cor do 
jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos 
frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor do 
tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo do peito. 
Logomarca Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas.  Manga lado direito 
Bandeira do Município. Complementos das especifi cações constam no edital./ 
MARCA: TANIA UNIFORMES

59,35

7 1 44 UND

Jaleco Unissex. COR: marrom de acordo com o padrão de cores fornecido pela 
SMS. TAMANHO M ( 22); G ( 14); GG ( 14); EG ( 6) conforme tabela de tamanhos 
e medidas em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 100% poliéster). 
MODELO:  decote em V sem gola. Comprimento na altura do quadril. Manga 
curta.  Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos 
frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor do 
tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo Bandeira 
do Município escrito Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e   Secretaria Munici-
pal de Saúde . Complementos das especifi cações constam no edital./ MARCA: 
TANIA UNIFORMES

48,21

9 1 118 UND

Colete Agente de Endemias. COR: cor azul royal de acordo com o padrão de co-
res fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde . TAMANHOS PP (18); P (20); 
M (30); G (25); GG (17); EG (5);LG (3)conforme tabela de tamanhos e medidas 
em anexo. TECIDO: colete inteiro confeccionado em brim pesado 3/1, decote em 
V; Com 5 bolsos, sendo 2 fechamento com zíper na parte inferior, na altura da 
cintura tamanho 17 cm altura  x 16 cm largura e 3 com velcro: sendo 2 na altura 
do peito tamanho 16 cm altura x 15 cm largura e 1 bolso pequeno lado esquerdo 
acima do peito tamanho 9 cm altura  x 7 cm largura. Complementos das especifi -
cações constam no edital./ MARCA: TANIA UNIFORMES

89,28

Ata: 84
Pregão:  293/2013     Proc:  624
Data do Pregão:22/11/13     Validade da ATA:19/02/2014   até   19/02/2015

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11698 C M ORATHES CONFECÇÕES - ME (43) 3122-1872

Lote item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

8 1 00 UND

Camisa gola polo unissex. COR: verde claro parte superior e mangas,  branca  
parte Inferior, gola e frizo amarelo de acordo com o padrão de cores fornecido 
pela SMS. TAMANHOS P (6); M (4); G (6); GG (4) conforme tabela de tamanhos 
e medidas em anexo. TECIDO: composição malha pique  50% poliester e 50% 
algodão. MODELO: camisa gola polo bicolor frente/costas e abertura frontal 
com dois botões .Manga curta. Detalhe com frizo tipo debrum na união das 
cores.  SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo  logomarca FAR-
MÁCIA POPULAR DO BRASIL.    MINISTÉRIO DA SAÚDE na manga do braço 
direito de acordo com padrão de cores  fornecido pela SMS. Complementos das 
especifi cações constam no edital./ MARCA: C.M.ORATHES CONFECÇÕES

50,00

8 2 00 UND

Camisa gola polo unissex. COR:  branca  gola e frizo amarelo de acordo com o 
padrão de cores fornecido pela SMS. TAMANHOS P(4); M(4); G(4); conforme 
tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: composição malha pique  
50% poliester e 50% algodão. MODELO: camisa  gola polo com frizo e abertura 
frontal com dois botões. Manga curta. Detalhe com frizo tipo debrum na altura 
do peito.  SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo logomarca FAR-
MÁCIA POPULAR DO BRASIL.  MINISTÉRIO DA SAÚDE na manga do braço 
direito de acordo com padrão de cores  fornecido pela SMS. Complementos das 
especifi cações constam no edital./ MARCA: C.M.ORATHES CONFECÇÕES

56,50

8 3 00 UND

Jaleco Unissex. COR:  branco de acordo com o padrão de cores fornecido pela 
SMS. TAMANHOS P (2);M (2); G (2); GG (2) conforme tabela de tamanhos e 
medidas em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 100% poliéster). MO-
DELO:  gola tipo camisa assentada em V. Comprimento na altura do quadril. 
Manga longa com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da 
mesma cor do jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte pos-
terior. Dois bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior na altura do 
peito esquerdo.Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor do tecido 
ou incolor. SERIGRAFIA. Complemento das especifi cações constam no edital./ 
MARCA: C.M.ORATHES CONFECÇÕES

60,00

8 4 00 UND

Blusa de moleton  unissex.  COR:  branco de acordo com o padrão de cores 
fornecido pela SMS. TAMANHOS P (2);M (2); G (2) ;GG (2) conforme tabela de 
tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: moleton sem pelúcia  pré-encolhido, 
com ribana e punho em manha na cor branca. MODELO: gola careca redonda 
com ribana, manga longa. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo  
logomarca FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.  MINISTÉRIO DA SAÚDE na 
manga do braço direito de acordo com padrão de cores  fornecido pela SMS. 
Complemento das especifi cações constam no edital./ MARCA: C.M.ORATHES 
CONFECÇÕES

70,00

8 5 00 UND

Blusa de moleton  unissex.  COR:  verde claro de acordo com o padrão de cores 
fornecido pela SMS. TAMANHOS P (4);M (4); G (4); GG (4) conforme tabela de 
tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: moleton sem pelúcia  pré-encolhido, 
com ribana e punho em manha na cor branca. MODELO: gola careca redonda 
com ribana, manga longa. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo  
logomarca FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.  MINISTÉRIO DA SAÚDE na 
manga do braço direito de acordo com padrão de cores  fornecido pela SMS. 
Complemento das especifi cações constam no edital./ MARCA: C.M.ORATHES 
CONFECÇÕES

50,00

8 6 00 UND

Jaleco zeladoria. COR:  marrom de acordo com o padrão de cores fornecido 
pela SMS. TAMANHOS M (2); G (2) ; GG (2) conforme tabela de tamanhos 
e medidas em anexo. TECIDO: composição em microfi bra ( 100% poliéster). 
MODELO:  gola tipo camisa. Comprimento na altura do quadril. Manga longa 
com punho em ribana de  10 cm , confeccionada em malha da mesma cor do 
jaleco. Abertura na parte inferior traseira e cinto na parte posterior. Dois bolsos 
frontais inferiores. Fechamento por meio de botões corozita 20 mm na cor do 
tecido ou incolor. SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo  logo-
marca FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.  Complemento das especifi cações 
constam no edital.

59,75

8 7 00

Jaqueta . COR:  verde claro de acordo com o padrão de cores fornecido pela 
SMS. TAMANHOS P (4);M (4); G(2); GG (2) conforme tabela de tamanhos e me-
didas em anexo. TECIDO: tactel sem forração.  MODELO: jaqueta com capuz, 
com zíper frontal da mesma cor do tecido, dois bolsos tipo faca, manga longa, 
punho com elásticos, meio elástico na cintura. SERIGRAFIA: localizada ao lado 
superior esquerdo  logomarca FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.  MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE na manga do braço direito de acordo com padrão de cores  
fornecido pela SMS. Complementos das especifi cações constam no edital./ 
MARCA: C.M.ORATHES CONFECÇÕES

130,0000

Ata: 85
Pregão:  293/2013     Proc:  624
Data do Pregão: 22/11/13     Validade da ATA: 19/02/2014  até 19/02/2015  

Cod Nome do Fornecedor Telefone
8543 ROMILDA BONFIM ZEGULHAN DE OLIVEIRA 42- 3646-1194

E-mail romalhas@hotmail.com 

Lote item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

12 1 00 UND

Camisa gola polo unissex. COR:  branca   de acordo com o padrão de 
cores fornecido pela SMS. TAMANHOS P(4); M ( 10); G(34); GG (4) ; 
EG (2) conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECIDO: 
composição malha pique  50% poliester e 50% algodão. MODELO: 
camisa  gola polo com  abertura frontal com dois botões. Manga curta.  
SERIGRAFIA: localizada ao lado superior esquerdo  do peito Bandei-
ra do Município escrito embaixo Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
e Secretaria Municipal de Saúde  e lado direito do peito logomarca da 
Vigilância Sanitária de acordo com padrão de cores  fornecido pela 
SMS. Complemento das especifi cações constam no edital./ MARCA: 
ROMALHAS CONFECÇÕES

39,99

12 2 00 UND

Jaqueta unissex. COR:  preta de acordo com o padrão de cores for-
necido pela SMS. TAMANHOS P (2);M (5); G(17); GG (2); EG ( 1) 
conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. MODELO:  com 
gola , abertura frontal com fechamento em zíper da mesma cor do te-
cido . Manga longa com punho em elástico  e meio elástico na cintura. 
TECIDO: externo  tactel  acabamento interno forrado com lã acrílica. 
SERIGRAFIA: localizada  nas costas INSPETOR SANITÁRIO, letras 
maiúsculas tipo Arial, medindo 5 cm na cor branca. Na frente ao lado 
superior esquerdo  Bandeira da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
e Secretaria Municipal de Saúde. Complementos das especifi cações 
constam no edital./ MARCA: ROMALHAS CONFECÇÕES

150,31

12 3 00 UND

Colete de Inspetor Sanitário. COR: preta de acordo com o padrão de 
cores fornecido pela SMS. TAMANHOS P (4);M (10); G(34); GG (4); 
EG ( 2) conforme tabela de tamanhos e medidas em anexo. TECI-
DO: Confeccionado em tecido pré-encolhido tipo brim 100% algodão, 
sarja 3/1. MODELO: com dois bolsos frontais, medindo 17 cm x 16 
cm na parte inferior do colete fechamento em zíper. Decote em V. 
Laterais fechadas com dois elásticos de 3 cm revestidos no mesmo 
tecido do colete. SERIGRAFIA: localizada  nas costas INSPETOR 
SANITÁRIO, letras maiúsculas tipo Arial, medindo 5 cm na cor bran-
ca. Complementos das especifi cações constam no edital./ MARCA: 
ROMALHAS CONFECÇÕES

70,02

_____________________________________________________________________
ALTERAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO 

PREGÂO 357/2014
Ata: 93
Pregão:  357     Proc:  722
Data do Pregão:03/12/13     Validade da ATA: 28/02/2014  até  28/02/2015   

Cod Nome do Fornecedor Telefone
5613 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 41 - 3028-2375

E-mail vendas@dimaci.com.br 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

13 02 PCT

Compressa de gaze hidrófi la  tipo queijo não estéril medindo  91cm de 
largura x 91m de comprimento, com densidade de 9 fi os por cm², confec-
cionada com fi os 100% algodão em tecido tiipo tela, composta por 3 dobras 
e 8 camadas, uniformemente enroladas sobre si, altamente absorvente, 
alvejada e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes 
corretivos e alvejantes ópticos. Embaladas indicidualemtne com peso míni-
mo de 1,2 quilos. O produto deverá atender na íntegra as especifi cações da 
NBR 14.108. Sob pena de desclassifi cação. Apresentar amostra. MARCA 
AMERICA

28,0000

Ata: 94
Pregão:  357     Proc:  722
Data do Pregão:03/12/13     Validade da ATA: 28/02/2014  até  28/02/2015   

Cod Nome do Fornecedor Telefone

11360 DMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-
-HOSPITALARES LTDA - ME 45-3037-3400

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 4.350 UN

Absorvente higiênico, tipo hospitalar, pós operatório. Tamanho: largura 
mínima 23 cm, comprimento mínimo 28 cm. Longo, hipoalergênico, co-
bertura interna falso tecido, camada interna tripla em algodão , camada 
externa fi lme plástico resiste impermeável. Apresentar amostra. 

0,4499

2 22.980 UN

Fralda Descartável Adulto tamanho Extra Grande. Para pacientes com  
peso acima de 80 quilos composta por material antialérgico,  macio e 
de alta absorção, adequadas a sua fi nalidade, com superfície uniforme, 
formato anatômico, cintura ajustável,de 150 a 160 cm,  com recortes 
nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, 
duas tiras laterais para boa fi xação. Comprimento total da fralda de no 
mínimo 45 cm e largura total da manta de no mínimo 9 cm. Apresentar 
amostra. MARCA EUROFRAL

1,0900

3 128.000 UN

Fralda Descartável Adulto tamanho Grande. Para pacientes com  peso 
entre : 70 a 80 quilos composta por material antialérgico,  macio e de 
alta absorção, adequadas a sua fi nalidade, com superfície uniforme, 
formato anatômico, cintura ajustável,  de 120  a 150 cm, com recortes 
nas pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas 
tiras laterais para boa fi xação.Comprimento total da fralda de no mínimo 
45 cm e largura total da manta de no mínimo 9 cm. Apresentar amostra. 
MARCA EUROFRAL

1,0800

5 31.802 UN

Fralda Descartável Adulto tamanho Pequeno. Para pacientes com  
peso até 40 quilos composta por material antialérgico,  macio e de 
alta absorção, adequadas a sua fi nalidade, com superfície uniforme, 
formato anatômico, cintura ajustável, de 70 a 90 cm, com recortes nas 
pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas 
tiras laterais para boa fi xação.Comprimento total da fralda de no mínimo 
45 cm e largura total da manta de no mínimo 9 cm. Apresentar amostra. 
MARCA EUROFRAL

0,7800

6 38.000 UN

Fralda descartável infantil. Tamanho extra-grande, para crianças com 
peso acima de 13 kg, barreira antivazamento. Formato anatômico de 
cintura ajustável, recortes nas pernas, com 2 a 4 elásticos. Camadas 
internas e externas sobrepostas, evitando seu deslocamento durante o  
uso, superfície uniforme. O revestimento externo fi lme polietileno,  faixa 
multi ajustável de duas tiras adesivas abre/fecha. Apresentar amostra. 
MARCA EUROFRAL

0,3500

7 51.400 UN

Fralda descartável infantil. Tamanho grande, para crianças com peso 
de 9 a 13 kg, barreira antivazamento. Formato anatômico de cintura 
ajustável, recortes nas pernas, com 2 a 4 elásticos. Camadas internas 
e externas sobrepostas, evitando seu deslocamento durante o  uso, 
superfície uniforme. O revestimento externo fi lme polietileno,  faixa 
multi ajustável de duas tiras adesivas abre/fecha. Apresentar amostra. 
MARCA EUROFRAL

0,3200

8 40.400 UN

Fralda descartável infantil. Tamanho médio, para crianças com peso 
de 4 a 10 kg, barreira antivazamento. Formato anatômico de cintura 
ajustável, recortes nas pernas, com 2 a 4 elásticos. Camadas internas 
e externas sobrepostas, evitando seu deslocamento durante o  uso, 
superfície uniforme. O revestimento externo fi lme polietileno,  faixa 
multi ajustável de duas tiras adesivas abre/fecha. Apresentar amostra. 
MARCA EUROFRAL

0,2700

9 40.400 UN

Fralda descartável infantil. Tamanho pequeno, para crianças com peso 
de 3 a 6 kg, barreira antivazamento. Formato anatômico de cintura 
ajustável, recortes nas pernas, com 2 a 4 elásticos. Camadas internas 
e externas sobrepostas, evitando seu deslocamento durante o  uso, 
superfície uniforme. O revestimento externo fi lme polietileno,  faixa 
multi ajustável de duas tiras adesivas abre/fecha. Apresentar amostra. 
MARCA EUROFRAL

0,3600

14 3.334 UN

Compressa de gaze hidrófi la não estéril medindo 10 x 10 cm, fechada 
e 20 x 40 cm aberta, densidade de 13 fi os por cm², com peso de 2g 
por unidade, confeccionada com fi o 100% algodão em tecido tipo tela, 
com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purifi cadas e isentas de impu-
rezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes 
ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua 
extensão para evitar o desfi amento. Embaladas em pacotes com 500 
unidades. O produto deverá atender na íntegra as especifi cações da 
NBR 13.843.Apresentar amostra. MARCA EUROFRAL

25,0000

Ata: 95
Pregão:  357     Proc:  722
Data do Pregão:03/12/13     Validade da ATA:28/02/2014   até  28/02/2015   

Cod Nome do Fornecedor Telefone

11459 PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO  E 
LABORATORIO LTDA  (54) 3519-1224

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

12 00 PCT

Compressa cirúrgica campo operatório não estéril tipo I medindo 45 x 
50 cm, confeccionada com fi o 100% algodão em tecido quádruplo so-
breposto tipo tela, fi xadas entre si, de forma a evitar deslizamento das 
camadas, com no mínimo 25 gramas e com fi o radiopaco. Deverá possuir 
costuras para evitar o deslizamento das laterais e dispositivo para fi xação 
em forma de cadarço duplo formando uma alça livre contendo no míni-
mo 30 cm de comprimento. A compressa deve ser isenta de substâncias 
gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, manchas, 
impurezas, fi os soltos, rasgos e quaisquer tipos de defeitos que possam 
afetar seu desempenho durante o seu uso. Embaladas em pacotes com 
50 unidades. MARCA MB TÊXTIL

46,0000

15 11.511 PCT

Compressa de gaze hidrófi la não estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada 
e 15 x 30 cm aberta, densidade de 13 fi os por cm², com peso de 1g por 
unidade, confeccionada com fi o 100% algodão em tecido tipo tela, com 
8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purifi cadas e isentas de impurezas, 
substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. 
Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão 
para evitar o desfi amento. Embaladas em pacotes com 500 unidades. 
O produto deverá atender na íntegra as especifi cações da NBR 13.843.
Apresentar amostra. MARCA MEDBLANC

13,0000

Ata: 96
Pregão:  357     Proc:  722
Data do Pregão:03/12/13     Validade da ATA: 28/02/2014  até 28/02/2015    

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11566 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (043) 3275-3105

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

4 54.040 UN

Fralda Descartável Adulto tamanho Médio. Para pacientes com  peso 
entre : 40 a 70 quilos composta por material antialérgico,  macio e de 
alta absorção, adequadas a sua fi nalidade, com superfície uniforme, for-
mato anatômico, cintura ajustável, de 100 a 120 cm, com recortes nas 
pernas, de 2 a 4 elásticos com barreira lateral anti-vazamento, duas tiras 
laterais para boa fi xação.Comprimento total da fralda de no mínimo 45 
cm e largura total da manta de no mínimo 9 cm. Apresentar amostra. 
MARCA MEDI HOUSE

0,8800

16 33.200 PCT

Compressa de gaze hidrófi la de alta absorção, baixa aderência e baixo 
desprendimento de partículas estéril medindo 7,5 x 7,5 cm, fechada e 
15 x 30 cm aberta, densidade de 13 fi os por cm², com peso de 1g por 
unidade, confeccionada com fi o 70% viscose e 30 % poliéster, em tecido 
tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purifi cadas e isentas de 
impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alve-
jantes ópticos. Deve possuir dobras uniformes e para dentro em toda 
a sua extensão para evitar o desfi amento.Embaladas em pacotes com 
10 unidades . O produto deverá atender na íntegra as especifi cações da 
NBR 13.843. Apresentar amostra. MARCA AMERICA

0,5600

Ata: 97
Pregão:  357     Proc:  722
Data do Pregão:03/12/13     Validade da ATA: 28/02/2014  até  28/02/2015   

Cod Nome do Fornecedor Telefone
11675 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (41) 3501-7359

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

11 830 PCT

Compressa cirúrgica campo operatório não estéril tipo I medindo 23 
x 25 cm, confeccionada com fi o 100% algodão em tecido quádruplo 
sobreposto tipo tela, fi xadas entre si, de forma a evitar deslizamento 
das camadas, com no mínimo 8 gramas e com fi o radiopaco. Deverá 
possuir costuras para evitar o deslizamento das laterais e dispositivo 
para fi xação em forma de cadarço duplo formando uma alça livre 
contendo no mínimo 30 cm de comprimento. A compressa deve ser 
isenta de substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alve-
jantes ópticos, manchas, impurezas, fi os soltos, rasgos e quaisquer 
tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o seu 
uso. Embaladas em pacotes com 50 unidades. Marca MB TÊXTIL

30,0000

17 18.607 UN

Compressa de gaze hidrófi la de alta absorção, baixa aderência e 
baixo desprendimento de partículas estéril medindo 10 cm x 10 cm, 
fechada e 15 x 30 cm aberta, densidade de 13 fi os por cm², com 
peso de 1g por unidade, confeccionada com fi o 70% viscose e 30 % 
poliéster, em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, 
purifi cadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, 
corantes corretivos e alvejantes ópticos. Deve possuir dobras unifor-
mes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfi amento. 
Embaladas em pacotes com 10 unidades. O produto deverá atender 
na íntegra as especifi cações da NBR 13.843. Apresentar amostra. 
MARCA CREMER

1,5500

Ata: 98
Pregão:  357     Proc:  722
Data do Pregão:03/12/13     Validade da ATA: 28/02/2014  até  28/02/2015   

Cod Nome do Fornecedor
11717 GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

E-mail goldenplusdistribuidora@gmail.com 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

10 19.200 UN

Fralda descartável infantil. Tamanho recém nascido, para crianças com 
peso de até 3,5 kg, barreira antivazamento. Formato anatômico de 
cintura ajustável, recortes nas pernas, com 2 a 4 elásticos. Camadas 
internas e externas sobrepostas, evitando seu deslocamento durante o  
uso, superfície uniforme. O revestimento externo fi lme polietileno,  faixa 
multi ajustável de duas tiras adesivas abre/fecha. Apresentar amostra. 
MARCA MIMO

0,7400

_____________________________________________________________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 57

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CARAIPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
OBJETO: VALOR:

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. Valor por extenso 

16 500,00 UNID Armário em aço/SCHEFFER 399,90
Trezentos e noventa e 
nove reais e noventa 
centavos

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 511/2014
_____________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS 
LTDA
OBJETO: VALOR:

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

4 125 UND
FIO DE SUTURA ALGODÃO E POLIÉSTER 2-0, AZUL TRANÇADO. 
COMPRIMENTO 75CM.AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, CORTE 
REVERSO 25MM. ESTÉRIL. MARCA: COTTPOINT

4,00

5 540 UND
FIO DE SUTURA ALGODÃO E POLIÉSTER 3-0, AZUL TRANÇADO. 
COMPRIMENTO 75CM.AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, CORTE 
REVERSO 25MM. ESTÉRIL. MARCA: COTTPOINT

2,00

15 720 UND Fio de sutura catgut simples  1. Comprimento 70 cm. Agulha 3/8 círculo 
cilíndrica, 40 mm. Estéril. MARCA: CATPOINT 4,00

16 360 UND Fio de sutura catgut simples  2-0. Comprimento  70 cm. Agulha 3/8 círculo 
cilíndrica,  40 mm. Estéril. MARCA: CATPOINT 3,50

33 30 UND
Fio de sutura nylon  6-0 , preto  monofi lamento. Comprimento 45 cm.  
Agulha 1/2 círculo ,15 mm, triangular,corte reverso  . Estéril. MARCA: 
NYLPOINT

2,25

35 360 UND
Fio de sutura poliéster  5, verde trançado. Comprimento  4 X 75 cm. 
Agulha 1/2 círculo 48 mm (aproximado). Tapercut.  Estéril. MARCA: 
POLIESTERPOINT

24,50

39 3.500 UND
Fio de sutura poliglactina 2-0, violeta . Comprimento  70 cm. Agulha 1/2 
círculo , triangular, corte reverso, estriada, 25 mm. Estéril.  MARCA: 
VICPOINT

6,50

42 150 UND
Fio de sutura poliglactina 2-0, violeta . Comprimento  70 cm. Agulha 
1/2 círculo triangular, corte reverso, estriada, 40 mm. Estéril.  MARCA: 
VICPOINT

6,50

43 3.000 UND
Fio de sutura poliglactina 3-0, violeta . Comprimento  45 cm.  Agulha 3/8 
círculo, triangular, corte reverso, estriada, 24 mm (aproximado). Estéril. 
MARCA: VICPOINT

6,45

52 150 UND
Fio de sutura polipropileno 3-0, azul monofi lamento . Comprimento 75 
cm. Agulha ½  circulo cilíndrica 15 mm, nas duas extremidades do fi o 
(biagulhado). Estéril. MARCA: POLIPROPYPOINT

5,55

54 150 UND
Fio de sutura polipropileno 5-0,  azul monofi lamento. Comprimento 75 
cm. Agulha  1/2 círculo cilíndrica 15 mm, nas duas extremidades do fi o 
(biagulhado). Estéril. MARCA: POLIPROPYPOINT

6,25

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão na forma Eletrônica nº 582/2014
_____________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 51
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME
OBJETO: VALOR:
item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 

Unit.

4 4 UND

BIOMBO DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA. Características técnicas mínimas 
exigidas:  reto de 1mm espessura, construído com estrutura de alumínio 
e acabamento em eucaplac, com visor de vidro plumbífero de 7,5x13 cm, 
montado sobre rodízios. Dimensões: altura - 180cm; largura - 80cm.  Cor 
bege ou branca. NORMATIZAÇÃO: Certifi cação pelo IPEM/INMETRO/
ABNT. MARCA: N. MARTINS

1.851,66

10 10 UND

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESOS.  Capacidade até 160 
quilos. Fabricada em estrutura 100% aço carbono, dobrável, com encosto 
almofadado, assento duplo almofadado em nylon, freios bilaterais, aro im-
pulsor bilateral, dobrável em X duplo, apoio para os braços escamoteáveis 
em poliuretano, apoio para os pés com regulagem de altura, rodas traseiras 
aro 24”, com eixo reforçado em alumínio com pneus infl áveis e dianteiras 
aro 06” com pneus maciços . Protetor de raio e protetor lateral de roupa. Cor 
preta. Dimensões  aproximadas: Largura do assento: 50 cm; Profundidade 
do assento: 40 cm ; Altura encosto: 40 cm; Altura do assento ao chão: 50 
cm ; Comprimento total da cadeira: 97 cm ; Largura total aberta: 65 cm ; 
Largura total fechada: 32 cm ; Altura do chão à manopla:; 87 cm ; Altura do 
chão ao apoio de braço: 69 cm ; Altura do assento ao apoio de braço: 20 
cm. MARCA: PROLIFE

829,97

11 50 UND

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL.  Fabricada em aço carbono, pintura 
epóxi, com assento e encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro im-
pulsor bilateral, apoio para braços removível e apoio para pés em pedal 
plástico retrátil, rodas dianteiras aro 06” com pneus maciços e rodas tra-
seiras aro 24” em alumínio com pneus maciços (ou infl áveis). Dimensões 
aproximadas: Largura do Assento: 40 cm; Profundidade do Assento: 41 cm 
; Altura Encosto: 36 cm ; Altura do Assento ao Chão: 52 cm ; Comprimento 
Total da Cadeira: 100 cm ; Largura Total Aberta: 64 cm ; Largura Total Fe-
chada: 30 cm ; Altura do Chão à Manopla: 90 cm ; Capacidade Máxima de 
Peso: 85 kg ; Altura do Chão ao apoio de Braço: 69 cm ; Altura do Assento 
ao apoio de Braço: 19 cm. MARCA: ORTOMETAL

408,43

15 10 UND

CARRO COLETOR COM TAMPA. Confeccionado em polipropileno de alta 
resistência, rodas fi xas e giratórias com sistema de equilíbrio central que 
permite facilidade nas manobras, rodas pneumáticas de 6 polegadas, dreno 
para escoamento de líquidos e sistema de molas que erguem a plataforma 
do fundo em direção à abertura do carro. Com alça para transporte. Cor 
branca. Capacidade 400 litros a 430 litros. MARCA: TAURUS

1.580,99

16 10 UND

CARRO DE CURATIVOS OU CARRO PARA BANHO NO LEITO. Confec-
cionado em tubos quadrado ou redondo  de 1,2 mm  totalmente em aço 
inoxidável. Tampo superior e prateleira em chapa de aço inox de 0,75 mm, 
grade em toda volta. Rodízios giratórios. Acompanhado de balde e bacia em 
aço inoxidável. Dimensão aproximada 0.75 m X 0,45 x 0,80 m. MARCA: MS

494,79

20 5 UND

CARRO MACA HIDRÁULICO HOSPITALAR. Confeccionado com grades 
laterais em aço e  leito em chapa de aço inox 1,5 mm, cabeceira para apoio 
dorsal regulável,comando por acionamento hidráulico a pedal proporcio-
nando movimento de elevação,acompanha suporte para soro .Base revesti-
da em aço inoxidável, com 04 rodas de 8” sendo 02 com freios em diagonal, 
com proteção lateral de borracha . Dimensões aproximadas : 1,98m com-
primento x 0,88m de largura, altura máxima 0,98m e altura mínima 0,75m. 
Com Colchonete.  MARCA: NUCLEOTECH

6.977,99

41 15 UND

POLTRONA RECLINÁVEL PARA HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE.  
Confeccionada em estrutura em tubular. Pintura esmaltada na cor branca ou 
bege com tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática 
a pó.  Assento e encosto estofado em espuma de poliuretano densidade 28 
revestidos em courvim. Braçadeira para coleta de sangue  e suporte 
para soro em aço cromados e dois apoios para braços removíveis, com 
regulagem de altura e estofados em espuma revestidos em courvim.  Mo-
vimento de Trendelemburg reclinável. Capacidade 150 quilos. Dimensões 
aproximadas: 1,70m x  0,55m x  0,45m. MARCA: RENASCER

1.319,00

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão na forma Eletrônica nº 572/2014
_____________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 50
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SONHOS COLCHÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
OBJETO: VALOR:

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

23 30 UND

COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO . Confeccionado em  espuma 100% 
poliuretano densidade 28 . Material antiácaro; antifungo;  antialérgico. 
Revestido couvim    lavável e  impermeável; Zíper na lateral e respiros 
tipo ilhós. Dimensões aproximadas: 1,88 m x 0,88 m x 0,10 m . Cor azul. 
MARCA: SONHOS

193,00

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão na forma Eletrônica nº 572/2014
_____________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 49
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI
OBJETO: VALOR:
item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.478 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 03 DE MARÇO DE 20154

3 15 UND

BERÇO HOSPITALAR INFANTIL. Confeccionado em tubo redondo. 
Cabeçeira e peseira com balaustre redondo. Estrado em chapa de 
aço 1,5 mm espessura. Grades laterais móveis de abaixar sob guias 
cromadas. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferru-
ginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó; Pés de borracha 
antiderrapante; Suporte para soro. Dimensão aproximada: 1,30 m 
comprimento x 0,70 m largura x 0,60 m altura. MARCA: METALIC 
MEDICAL MT179

550,00

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão na forma Eletrônica nº 572/2014
_____________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 61
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: OLIVEIRA & SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
OBJETO: VALOR:

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit. Valor por 
extenso

6 50,00 UND Organizador plástico/CEQUIPEL 220,00 Duzentos e vinte 
reais

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 511/2014
_____________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 343
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: VALOR:

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

1 1.000,00 UND

Giz de cera big, com peso mínimo de 2400g, giz em embalagem 
coletiva com 300 unidades, dimensões aproximadas de 11 mm 
(diâmetro) e 95 mm (comprimento), a base de ceras, cargas, minerais 
inertes e pigmentos, componentes totalmente atóxicos, não perecível, 
formato anatômico para crianças, matérias primas de alta qualidade, 
não esfarela, não mancha as mãos, fórmula resistente à quebra, 
ideal para uso escolar, cores vivas que facilitam sua identifi cação, 
embalagem estojo com abertura para visualização dos gizes – 1º linha 
- Fabricação Nacional.

44,50

2 5.000,00 LTA

Tempera guache, cores a serem defi nidos, produzidos com material de 
alta qualidade e transparência, tampa com rosca com bico econômico 
dosador que impede o ressecamento do produto, com no mínimo 
500g cada frasco, rotulo com descrição da cor, validade mínima de 36 
meses, produto com ótima cobertura, atóxico, para ser aplicado em 
papel, papel cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica, produzida 
a base de resino, água, pigmentos, carga e conservante, indicada 
para crianças à partir de 3 anos de idade. Certifi cado pelo Inmetro – 1º 
linha - Fabricação Nacional.

4,90

5 100.000,00 UND EVA, lavável, atóxico (400 x 600 x 2 mm ) com selo do Inmetro e 
OCP0046 0,869

7 100.000,00 UND Papel cartão 200g tamanho mínimo 48 x 66 cm 0,489
12 50.000,00 PTE Papel camurça tamanho mínimo 40 x 60 cm 0,359

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 502/2014
_____________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 48
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EQUIPOS COMERCIAL LTDA
OBJETO: VALOR:
item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 

Unit.

8 15 UND

CADEIRA DE RODAS BANHO HIGIÊNICA PARA OBESOS. Confeccionada 
em aço de 1,2mm. Assento e encosto em plástico de alta resistência. Rodas 
dianteiras e traseiras com pneus maciços, freios bilaterais, apoio de pés es-
camoteável em alumínio fundido, assento sanitário com abertura frontal; in-
dicada para usuários até 130kg; dimensões aproximadas: largura da cadeira 
57 cm x altura da cadeira 93 cm x largura do assento: 49 cm x profundidade 
do assento; 42 cm  x altura do assento ao chão: 52 cm. MARCA: CDS

260,00

19 5 UND

CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. Confeccionado totalmente em 
chapa de aço inoxidável 1,2 mm, com duas portas laterais e três prateleiras 
internas. Rodízios giratórios 125 mm diâmetro com   freios em diagonal, e pa-
ra-choque de borracha ao redor da plataforma inferior. Dimensões aproxima-
das: comprimento 1,00 m x largura 0,60 m x altura 0,80m. MARCA: ARTMED

1.899,00

37 20 UND

MOCHO GIRATÓRIO COM ENCOSTO. Confeccionado com assento e 
encosto anatômico estofado em espuma revestida de curvim de 32 cm de 
diâmetro, com 4 pés providos de rodízios giratórios de 50 mm diâmetro 
. Estrutura em tubular, altura regulável com sistema de pistão a gás. Apoio 
para os pés em arco. Pintura esmaltada  com tratamento antiferruginoso; 
Regulagem de altura máxima 0,60 m. MARCA: SOLIMED 

130,00

38 35 UND

MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO. Confeccionado com assento  es-
tofado em espuma revestida de curvim de 32 cm de diâmetro, com 4 pés 
providos de rodízios giratórios de 50 mm diâmetro . Estrutura em tubular, 
altura regulável com sistema de pistão a gás. Apoio para os pés em arco. 
Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferruginoso; Regulagem 
de altura máxima 0,60 m. MARCA: SOLIMED

160,00

44 20 UND

SUPORTE DE HAMPER. Confeccionado em estrutura de armação tubular 
em aço inox. Pintura esmaltada na cor branca com tratamento antiferru-
ginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó.  Pés com três rodízios 
giratórios de 50mm. Dimensão aproximada:  50 mm x  80mm. Acompanha 
saco de algodão crú pré-encolhido lavável. Capacidade 100 litros. MARCA: 
SOLIMED

100,00

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão na forma Eletrônica nº 572/2014
_____________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO N° 255
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica retifi cada a razão social da contratada, do instrumento ori-
ginário, que passará ter a seguinte redação: “MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA”.
_____________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N° 535/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA.
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido 
na cláusula oitava do instrumento originário, em mais 120 ( cento e vinte ) dias, de 
05/01/2015 a 05/05/2015. Convalidando-se a data de 05/01/2015 E o prazo de vigência, 
em mais 120 ( cento e vinte ) dias, de 05/04/2015 a 03/08/2015.
_____________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 403/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSÓRCIO VIA ARTE-MORO ( REPRESENTADO PELAS 
EMPRESAS)
CONTRATADA : VIA ARTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA           
CLAUSULA SEGUNDA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução 
do contrato, aludido na cláusula quarta do instrumento originário, em mais 180 (cento 
e oitenta) dias, de 22/01/2015 a 21/07/2015. Convalidando-se a data de 22/01/2015.
CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de vigência do 
contrato, aludido na cláusula vigésima terceira do instrumento originário, em mais 180 
(cento e oitenta) dias, de 22/04/2015 a 19/10/2015.
_____________________________________________________________________

CONTRATO Nº 100/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SMMS ENGENHARIA LTDA ME.
OBJETO: Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Pavimentação e Drenagem 
para vias urbanas - Ligação Jardim Santana do Sabará/Estrada Taquari, Parque D. Pe-
dro II, Jardim Monte Belo, Jardim Monte Carlo, Vila Palmeirinha, Jardim Esplanada/Leila 
Maria, Vila Santana/Jardim São Gabriel, Parque Tarobá/Jardim Progresso, Vila Bom 
Jesus/Vila Hoffmann, Ligação Olarias/Vila Pinheiro, Vila Coronel Cláudio, Vila Ofi cinas, 
Ronda, Vila Rio Branco, Vila Ana Rita e Chácara Neves.
VALOR: R$ 375.500,40 (trezentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais e quarenta 
centavos).
PRAZO: prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos e prazo de vigência de 180 
(cento e oitenta) dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 36/2014.
_____________________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 1088/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima quinta do instrumento origi-
nário, que passará ter a seguinte redação: “A fi scalização do contrato fi cará a cargo 
do servidor Luiz Hiar, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 9.706.670 SSP/SP, 
CPF/MF sob nº 007.771.798-81, CREA 19693-D PR, residente e domiciliado na Avenida 

Vereador Engenheiro Ernani Batista Rosas s/n Bloco 12 ap. 03, Condomínio Monteiro 
Lobato CEP 84015-150.”
_____________________________________________________________________

CONTRATO Nº 083/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FINTEL SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviço especializados em atualização corretiva e legal de sof-
tware de gestão de informções para a apuração do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza – ISSQN, para a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
VALOR: R$ 145.833,32 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e 
trinta e dois centavos).
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 7/2015

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A
AVISO 

 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, com sede 
localizada na Rua Balduíno Taques, nº 445, 2º piso, Centro, Ponta Grossa, Estado do 
Paraná, informa:

Extrato do Termo Aditivo
Concorrência nº 009/2013

Em relação à publicação em Diário Ofi cial do Município, edição n° 1.427, datado de 
20 de dezembro de 2014, aonde se lê:
CONTRATADA: PILAR SANTOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM GESTÃO EM-
PRESARIAL LTDA, CNPJ 10.635.841/0001-29.

Leia-se:
CONTRATADA: DALL AGNOL E RIBEIRO LTDA – ME, CNPJ 17.104.764/0001-20.

Ponta Grossa, 02 de março de 2.015.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

_____________________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

 O Senhor DINO ATHOS SCHRUTT, no uso de suas atribuições como Dire-
tor Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, em 
conformidade com as Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02 e alterações posteriores e de acor-
do com a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo 
em referência, em estrita consonância com os princípios elencados no art. 3º da Lei 
8.666/93, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Pregão 
Presencial em epígrafe:
Objeto: Aquisição de Veículos 0 KM para atender às necessidades da Companhia de 
Habitação de Ponta Grossa - PROLAR.

ITEM DESCRIÇÃO
PRODUTO UNID. QUANT. VALOR

TOTAL
VENCE-

DOR

01

Automóvel ano/modelo 2015, 5 portas, hatch, 5 
lugares, chave de acionamento co sistema de se-
gurança, codifi cada ou similar com controle remoto 
para travamento das portas, cor branca. Garantia 
de fábrica de 01 ano no mínimo, duas revisões 
obrigatórias incluídas. Deve atender todas as nor-
mas do CONTRAN, CONAMA E PROCONVE. Ro-
das aro 13 no mínimo, e Pneus 165/70 no mínimo; 
motor bicombustível gasolina/álcool, mínimo 1.0, 8 
válvulas, 04 cilindros, potência mínima 70 CV. 
Equipado com direção hidráulica ou elétrica, 
cambio mecânico, vidros elétricos nas portas dian-
teiras, travas elétricas, limpador e desembaçador 
traseiro, protetor de motor e Carter, freios ABS, 
airbag duplo.

Unid. 01 R$  36.300,00

CIPAUTO
VEÍCU-

LOS 
LTDA

02

Automóvel ano/modelo 2015, 2 portas, cami-
nhonete, 2 lugares, chave de acionamento com 
sistema de segurança, codifi cada ou similar com 
controle remoto para travamento das portas, cor 
branca. Garantia de fábrica de 01 ano no mínimo, 
duas revisões obrigatórias incluídas. Deve atender 
todas as normas do CONTRAN, CONAMA E PRO-
CONVE. Rodas aro 13 no mínimo, e Pneus165/70 
no mínimo; motor bicombustível gasolina/
álcool, mínimo 1.4, 8 válvulas, 04 cilindros, 
potência mínima 85 CV. Equipado com direção 
hidráulica ou elétrica, cambio mecânico, vidros 
elétricos nas portas, travas elétricas, protetor de 
motor e Carter, freio ABS, airbag duplo, protetor 
de caçamba, grade protetora do vidro traseiro e 
porta escada.

Unid. 01 R$  40.000,00

CIPAUTO
VEÍCU-

LOS 
LTDA

Vencedor: ITENS 01 e 02 - CIPAUTO VEÍCULOS LTDA - ME, CNPJ sob nº 
06.105.496/0003-06.
Valor: R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos reais) para a Empresa CIPAUTO 
VEÍCULOS LTDA - ME.
RECURSO: Conta Corrente sob nº 996-1, Agência 0400 – Caixa Econômica                     
Federal.

Ponta Grossa, 02 de março de 2.015.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

_____________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

Objeto: Aquisição de Veículos 0 KM para atender às necessidades da Companhia de 
Habitação de Ponta Grossa - PROLAR.

ITEM DESCRIÇÃO
PRODUTO UNID. QUANT. VALOR

TOTAL
VENCE-

DOR

01

Automóvel ano/modelo 2015, 5 portas, hatch, 5 lugares, 
chave de acionamento co sistema de segurança, codi-
fi cada ou similar com controle remoto para travamento 
das portas, cor branca. Garantia de fábrica de 01 ano 
no mínimo, duas revisões obrigatórias incluídas. Deve 
atender todas as normas do CONTRAN, CONAMA E 
PROCONVE. Rodas aro 13 no mínimo, e Pneus 165/70 
no mínimo; motor bicombustível gasolina/álcool, míni-
mo 1.0, 8 válvulas, 04 cilindros, potência mínima 70 
CV. Equipado com direção hidráulica ou elétrica, 
cambio mecânico, vidros elétricos nas portas diantei-
ras, travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro, 
protetor de motor e Carter, freios ABS, airbag duplo.

Unid. 01 R$ 
36.300,00

CIPAUTO
VEÍCU-

LOS 
LTDA

02

Automóvel ano/modelo 2015, 2 portas, caminhonete, 2 
lugares, chave de acionamento com sistema de segu-
rança, codifi cada ou similar com controle remoto para 
travamento das portas, cor branca. Garantia de fábrica 
de 01 ano no mínimo, duas revisões obrigatórias in-
cluídas. Deve atender todas as normas do CONTRAN, 
CONAMA E PROCONVE. Rodas aro 13 no mínimo, e 
Pneus165/70 no mínimo; motor bicombustível gasolina/
álcool, mínimo 1.4, 8 válvulas, 04 cilindros, potência 
mínima 85 CV. Equipado com direção hidráulica ou 
elétrica, cambio mecânico, vidros elétricos nas portas, 
travas elétricas, protetor de motor e Carter, freio ABS, 
airbag duplo, protetor de caçamba, grade protetora do 
vidro traseiro e porta escada.

Unid. 01 R$ 
40.000,00

CIPAUTO
VEÍCU-

LOS 
LTDA

Vencedor: ITENS 01 e 02 - CIPAUTO VEÍCULOS LTDA - ME, CNPJ sob nº 
06.105.496/0003-06.
Valor: R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos reais) para a Empresa CIPAUTO 
VEÍCULOS LTDA - ME.
Pregoeiro Ofi cial: João Carlos Mugnaine.
 
 Ponta Grossa, 02 de março de 2.015.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E 
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E
TERMO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO

Através do presente torno público o CANCELAMENTO DO CONTRATO 061/2014, ten-
do com objeto a AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE BAGAGEM PARA USO NO TERMI-
NAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PONTA GROSSA VEREADOR OLDEMAR 
ANDRADE. 

EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
EXTRATO DE CONTRATO

PARA FINS DE PUBLICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE nº 01/2015

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: VISTA - SISTEMAS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 11.721.136/0001-07
Modalidade:  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – art. 25, II, Lei 8666/93.
Objeto:  TREINAMENTO DO MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO, AO SERVIDOR 
NORBERTO FILGUEIRAS CECCATO, CUJO TREINAMENTO TERÁ A DURAÇÃO 
DE 15 (QUINZE) HORAS, E VISA PROPORCIONAR CONHECIMENTOS ESPECÍFI-
COS VOLTADOS PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS E 
ROTINAS DENTRO DO SISTEMA BETHAFOLHA, INCLUSIVE COM A INTEGRAÇÃO 
CONTÁBIL COM A EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O SIM-AM.

Valor Total:  R$ 800,00 (oitocentos reais)
Dotação Orçamentária 0103.01.031.0001.2003.0  33.90.39.11.00 
Data / Assinatura: 02 de março de 2015

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

_____________________________________________________________________
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 01/2015

Fundamentado no art. 25, inciso II, da Lei de Licitações, RATIFICO a inexigibilidade 
de procedimento licitatório para a contratação de pessoa jurídica para promoção de 
Curso de Treinamento do módulo folha de pagamento, ao servidor Norberto Filgueiras 
Ceccato, com duração de 15 (quinze) horas, a ser ministrado por VISTA - SISTEMAS E 
SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.721.136/0001-07.

                      Período: Mês de março de 2015
  Valor:  R$ 800,00 (oitocentos reais)

Dot. Orç:  0103.01.031.0001.2003.0 33.90.39.11.00

Ponta Grossa, em 02 de março de 2015

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR 
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

_____________________________________________________________________
MESA EXECUTIVA

ATO Nº 60/2015
 A MESA EXECUTIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Esta-
do do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do requerimento protocolado sob nº 0952 de 02 de 
março de 2015, de autoria do Vereador Pietro Arnaud Santos da Silva;

R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar, a partir desta data, JULIANA SPINARDI, CIRG. 10.204.663-3/Pr,, 
do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar I.

Art. 2º - Exonerar, a partir desta data, MARCIO PEREIRA SLOMPO, CIRG. 4.317.837-
7/PR, do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar II.

 
 Ponta Grossa, em 02 de março de 2015

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA                  Vereador JORGE RODRIGUES MAGALHÃES
                           Vice-Presidente                                                                     Primeiro Secretário

        Vereador ALTAIR NUNES MACHADO                                        Vereador JOSÉ NILSON RIBEIRO
                       Segundo-Secretário                                                                    Terceiro-Secretário
_____________________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 61/2015

 A MESA EXECUTIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Esta-
do do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
 Considerando os termos do requerimento protocolado sob nº 0952 de 02 de 
março de 2015, de autoria do Vereador Pietro Arnaud Santos da Silva;

R E S O L V E

 Nomear, a partir desta data, MARCIO PEREIRA SLOMPO, CIRG. 4.317.837-
7/PR, para exercer o emprego público em comissão de Assessor Parlamentar I, atribuin-
do-lhe o nível CC 03, para desempenhar suas atribuições junto ao Gabinete Parlamen-
tar do Vereador Pietro Arnaud Santos da Silva.
 Ponta Grossa, em 02 de março de 2015

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA                  Vereador JORGE RODRIGUES MAGALHÃES
                           Vice-Presidente                                                                     Primeiro Secretário

        Vereador ALTAIR NUNES MACHADO                                        Vereador JOSÉ NILSON RIBEIRO
                       Segundo-Secretário                                                                    Terceiro-Secretário 
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