Diário Oficial

ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 20 DE JULHO DE 2020

ANO 6 - EDIÇÃO Nº 1134

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

(tampa, alça e termômetro). Especificações (termômetro): Faixa de utilização: 50+70º C. Precisão: +/- 1º C (entre – 20 + 50º C) e +/- 2º C (acima de 50º C).
Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).

PREGÃO ELETRONICO Nº. 50/2020
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA todos
os atos praticados pelo Sr. Pregoeiro e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 50/2020, conforme
especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Seleção e contratação de empresas para fornecimento de mobiliários e utensílios gerais, equipamentos hospitalares e de processamento
de dados em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, com Recursos do PMAQ, VIGIASUS e da Resolução n.º 773/2019; Equipamentos
diversos hospitalares e mobiliário em atendimento ao Hospital Municipal , através de Recursos da Emenda Parlamentar, Proposta n.º
09280.787000/1170-16; Fornecimento de móbiliário e eletrodomésticos destinados ao Conselho Tutelar através de recursos da Deliberação n.º
102/2017.
FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02
Valor Total do Fornecedor: 9.078,64 (nove mil e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
LOTE 28 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
Item Descrição

Marca

1

Olimedic
OLIMEDIC
MOD. OLI 132
INOX

Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura
regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de
0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida,
revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite
limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de
fabricação.

Item Descrição

Marca

1

Nspr
NSPR
MOD. 1
CORPO

Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias.
Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço
inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em
parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A
carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com
tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz.
Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O
equipamento deverá atender as normas da ANVIS A principalmente a portaria
453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em
português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do
Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a
realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da
Assistência Técnica.

LOTE 71 Emenda Parlamentar - Proposta nº 09280.787000/1170-16
Valor Total do Lote: 315,00 (trezentos e quinze reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Mesa auxiliar
Olimedic OLIMEDIC UN
1
R$
R$
Especificação mínima: com rodízios, dimensões min. E MOD. OLI 114
315,0000 315,0000
40x40x80 cm, material aço inoxidável.
FORNECEDOR: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 33.068.320/0001-32
Valor Total do Fornecedor: 22.627,94 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).
LOTE 31 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 3.445,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
UN
13
R$
R$
200,0000 2.600,0000

LOTE 42 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 2.925,00 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais).
Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
UN
13
R$
R$
225,0000 2.925,0000

Item Descrição
1

Item Descrição

Marca

1

Mor
MOR
MOD.
55 LTS

Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de
eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS
(isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta densidade.
Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito entre o corpo e a
tampa. Material asséptico - > totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças
bidirecional em ambos os lados -> fácil transporte. Tampa articulável com
dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da
tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para
pequenos objetos. Fabricada no Brasil com alta qualidade. Acompanha manual
de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio.
Características gerais (termômetro): Digital de máxima e mínima -> instrumento
de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'Água. Possui função º
C/º F. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. MaterialPolietileno e
Poliuretano. Dimensões externas (Comp. x Larg. X Alt.): 61 x 33 x 36 cm.
Dimensões internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30 cm. Peso: 4,1 Kg.
Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios
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Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Detector de batimento cardíaco fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 JUMPER UN
13
R$
R$
v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de JPD-100B
265,0000 3.445,0000
couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm.
Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do
fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01
ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA,
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no
Estado do Paraná.

LOTE 34 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 941,07 (novecentos e quarenta e um reais e sete centavos).
Item Descrição
1

LOTE 65 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 3.238,64 (três mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Diário Oficial do Município

PÁGINA - 1

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
UN
8
R$
R$
404,8300 3.238,6400

Marca

Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material PREMIUM
plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a BR-20D
quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de ADULTO
00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade,
antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro
resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de
14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em
adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria.
Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e
esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico,
livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de
comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação
da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro
material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada
através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição
individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no
Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português

Unidade Quant. Valor
Unit.
UN
13
R$
72,3900

Valor
Total
R$
941,0700

LOTE 36 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 2.261,87 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos).
Item Descrição
1

Marca

Estadiômetro (Régua Antropométrica. Equipamento portátil, compacto, WELMY
para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal PORTATIL
(deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
UN
13
R$
R$
173,9900 2.261,8700

LOTE 62 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).
A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Conjunto portátil para oxigenoterapia: Cilindro metálico para acondicionamento MAT 07 UN
10
R$
R$
de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m3, tipo G. LITROS
990,0000 9.900,0000
Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão
standard;
Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e
regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e
acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte
e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.

1

LOTE 66 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais).
Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para JUMPER UN
13
R$
R$
diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, JPD-100B
330,0000 4.290,0000
determinação da vida fetal a partir da 10° semana de gestação
aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de
parto e o bem-estar do feto no préparto. Equipamento do tipo: digital e portátil.
Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência
para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display
digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por
minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com
controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa
mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução
de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz (± 10
°Á)). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com
suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e
frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna
recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Pesototal igual ou
inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no
mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento;
Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com
gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos
os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado.
Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da
empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como
treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica
estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios
para perfeito funcionamento.

LOTE 72 Emenda Parlamentar - Proposta nº 09280.787000/1170-16
Valor Total do Lote: 990,00 (novecentos e noventa reais).
Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Unit.
Esfigmomanômetro Adulto. Especificação mínima: Material de PREMIUM BR-20D UN
15
R$
confecção tecido em algodão, braçadeira/fecho velcro.
ADULTO
66,0000

Valor Total
R$
990,0000

LOTE 73 Emenda Parlamentar - Proposta nº 09280.787000/1170-16
Valor Total do Lote: 800,00 (oitocentos reais).
Item Descrição
Marca
1 Seladora. Especificação mínima: Aplicação Manual-Pedal, Grau STERMAX
Cirúrgico.
SELAMAX

Unidade Quant. Valor Unit.
UN
2
R$
400,0000

Valor Total
R$
800,0000

FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 09.560.267/0001-08
Valor Total do Fornecedor: 10.463,94 (dez mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos).
LOTE 57 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais).
Item Descrição

Diário Oficial do Município

Dentemed
UN
Conjunto
Odontol?gico
magnus Prime
Flex

1

R$
R$
7.950,0000 7.950,0000

LOTE 60 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.199,94 (um mil, cento e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).
Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao Dentemed UN
6
R$
R$
micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à Prime CX
199,9900 1.199,9400
broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de 235
transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o
micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça,
trava da broca porlâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com
encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações:
Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a
20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65
(L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C,
Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo
Estado do Paraná.

LOTE 61 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.314,00 (um mil, trezentos e quatorze reais).

Marca
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Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar
acoplada à cadeira).Consultório Odontológico, sendo, conjunto de
equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante,
composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira
Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo.
Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica
em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/
proteção em borracha ou material similar. Revestimento do
estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde
clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/
formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da
cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através
de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorredutores.
Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do
assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de
acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga
mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e
outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas
as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e
pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de
serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais
defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos
e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo
odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada
sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço
articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e
movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray
(tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice.
Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura
epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de
dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento
do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos
instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as
mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios
necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição)
independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema
de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no
mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar,
acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira removível, em porcelana ou
cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à
caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/
acionamento da água da cuspideira, mínimo de 02 (dois) terminais de
sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e
terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço,
com proteção anti - corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática,
totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.

PÁGINA - 2

Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

Item Descrição

Marca

Unidade Quant. Valor

Valor Total

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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1

Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de Dentemed Prime UN
mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que CX 235(refrigera??o
possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a Externa)
assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo
o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal
2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel
giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo
nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos.
Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão:
INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar:
60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de
velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70
dbs.Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do
Paraná.

6

Unit.
R$
R$
219,0000 1.314,0000

Valor Total do Lote: 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais).
Item Descrição
1

1

Unidade Quant. Valor
Unit.
Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. ABC ANATOMICA UN
20
R$
10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões DENTE DE RATO 14
13,5000
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.
CM

1

Valor
Total
R$
270,0000

1

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de ABC
PORTA UN
20
R$
R$
garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de AGULHA MAYO60,0000 1.200,0000
Qualidade, Normas da ABNT.
HEGAR 20 CM

Marca

Tesoura SIMS reta: produto confeccionado em Aço Inoxidável com 20 ABC
centímetros de comprimento para utilização em TESOURA
procedimentoginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de SIMS RETA
fabricação. Fabricado d

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
UN
40
R$
R$
68,5000 2.740,0000

1

LOTE 23 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais).

1

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Poltrona reciclável com banqueta para repouso com estrutura em tubos de aço RN
UN
6
R$
R$
de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e RN1100
499,0000 2.994,0000
banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade
comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin
lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com
fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha.
Pintura epóxiou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões
aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do
encosto X 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35 m de
altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.

Marca

LOTE 30 Resolução n.º 773/2019
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Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor RN
UN
6
R$
R$
branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de RN08007
397,0000 2.382,0000
poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira
reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha.
Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas
de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Item Descrição

FORNECEDOR: CIRURGICA PARMA LTDA - CNPJ: 10.368.534/0001-29
Valor Total do Fornecedor: 24.466,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais).

Item Descrição

Marca

Marca

LOTE 43 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 6.838,00 (seis mil, oitocentos e trinta e oito reais).

LOTE 53 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais).

1

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Mesa auxiliar para material ginecológico: Tampa e prateleira em chapa de aço RN
UN
6
R$
R$
inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de RN0700
275,0000 1.650,0000
rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades
sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso.
Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80m. Garantia de 1(um) ano.
Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da
ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Item Descrição

Marca

Item Descrição

Valor
Total
R$
897,0000

LOTE 40 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 2.382,00 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais).

1

LOTE 49 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Item Descrição

Unidade Quant. Valor
Unit.
Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento RN
UN
13
R$
anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha RN10004
69,0000
antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.

Item Descrição

LOTE 46 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 270,00 (duzentos e setenta reais).
Marca

Marca

LOTE 39 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).

FORNECEDOR: CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPMANETOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA - EPP - CNPJ: 79.733.572/0001-30
Valor Total do Fornecedor: 4.210,00 (quatro mil, duzentos e dez reais).

Item Descrição

PÁGINA - 3

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Otoscópio: Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra MIKATOS UN
26
R$
R$
óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento TK
263,0000 6.838,0000
de 2.5x e 05 especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados:
2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa
luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço
inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar
lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de
tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de
intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns.
Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo:
Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) especulos permanentes de
plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e
Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no
Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometerse a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da
Assistência Técnica.

LOTE 55 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.755,00 (um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).
Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Aparelho para inalação uso individual: Aparelho que permita a inalação em DARU
UN
15
R$
R$
qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar NEBULAR
117,0000 1.755,0000
o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de
soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
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Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal
(actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de
acionamento voluntário. O aparelho deve possuir tela(s) ou display que
mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência (s)
cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de
sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de
taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal,
alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia. Todos os dados devem
ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada
ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente,
que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro
automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de
movimento feta I. Com controle de velocidade do papel de impressão em 3
velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de
alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS. O
fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento.
Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção
preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento.
Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas
esquemáticos eletrônicos. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de
fabricação e de peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes
acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para
gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um)
botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o
pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois)
papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salinico.

intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo
inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos;
01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras;
tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções.
Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões
aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo Max 17 w. Dados
Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS,
assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português,
garantia mínima de 12 meses.

LOTE 59 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Item Descrição
1

Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, RUCA UN
6
R$
R$
aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça ALTA
250,0000 1.500,0000
mediana, angulação de 45º. Alto
torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e
excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas
arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a
44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a
40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro
(dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

LOTE 68 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Colposcópio de no mínimo 05 aumentos; objetiva foco 300 mm; braço MEDPEJ UN
1
R$
R$
pantográfico; estativa portátil de chão com 5 rodízios; Manipulo para PE7000
5.550,0000 5.550,0000
movimentação do equipamento; Filtro verde removível; Binóculo reto curto .
Oculares grande angular 12,5x ajustáveis, com trava. Divisor de luz e
adaptador para câmara de vídeo incorporado na cabeça óptica; Gerador de
luz fria com uma lâmpada halógena 15 V/150 W e transmissão da luz através
de cabo de fibra óptica, com ajuste de luminosidade da luz, fusível de
segurança e cabo elétrico e Lâmpada sobressalente. Câmera com
microcorpo de aproximadamente 36x36x37mm; Altura mínima aproximada
de 95 cm e Altura máxima aproximada de 112 cm. Deve ter capacidade para
ligar o equipamento em 110 ou 220 V. Deve ter capa plástica. Monitor de no
mínimo 15". Interface vídeo com captura e gravação de imagem em cartão
memória.
LOTE 74 Emenda Parlamentar - Proposta nº 09280.787000/1170-16
Valor Total do Lote: 900,00 (novecentos reais).

FORNECEDOR: DEMBINSKI & MIKOSKI LTDA. - ME - CNPJ: 28.453.476/0001-05
Valor Total do Fornecedor: 62.265,97 (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos).
LOTE 1 VIGIASUS
Valor Total do Lote: 1.299,90 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Carrinho armazém/plataforma: Informações técnicas: tipo: armazém/plataforma; rio sul Unidade 1
R$
R$
material: alumínio; pneus: menor: 5" (125mm), fabricados em (pp) polipropileno,
1.299,9000 1.299,9000
maior: 10" (250mm), fabricados em borracha; capacidade de carga: capacidade
armazém: 250kg;capacidade plataforma: 350kg; cor: cromado; utilização:
utilizado para transporte de caixas e serviços gerais; dimensões do carrinho
armazém: comprimento total: 460mm; largura total: 500mm; altura total:
1310mm; comprimento da plataforma: 180mm; largura da plataforma: 455mm;
dimensões do carrinho plataforma: comprimento x largura total: 1180 x 500mm;
altura total: 1030mm
LOTE 5 VIGIASUS
Valor Total do Lote: 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Item Descrição
1

Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Destilador de agua
CRIST?FOLI DEST UN
1
R$ 900,0000 R$ 900,0000
Especificação mínima: capacidade de ate 5 litros/ hora
FORNECEDOR: COM. DE MAT. MED. HOSPIT. MACROSUL LTDA - CNPJ: 95.433.397/0001-11
Valor Total do Fornecedor: 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
LOTE 67 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Cardiotocógrafo portátil, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS BIONET UN
1
R$
R$
simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do FC1400
8.800,0000 8.800,0000
batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento
fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados
que auxiliam a análise das condições de higidez do feto durante a gestação e
trabalho de parto de feto único e de gemelar. A captação das atividades
cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois
transdutores externos baseados no efeito Doppler. A atividade uterina da
mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo.
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Unidade Quant. Valor
Unit.
Pasta Bolsa Lateral Maleta Executiva para Notebook de até 17 Polegadas - Pasta monforte UN
5
R$
Bolsa Lateral Maleta Executiva tem um revestimento sofisticado, ideal para o dia a
93,0000
dia no trabalho, é prática sem deixar de ser moderna. Excelente acabamento nas
laterais e alças, dando mais resistência e qualidade à sua pasta.
ESPECIFICAÇÕES: Revestimento em Poliéster Bolso Frontal grande com
fechamento a Zíper Bolso Frontal pequeno com fechamento a Zíper Bolsa interna
Almofadada para Notebook com fechamento a velcro Bolso traseiro com
fechamento a Zíper Alça de mão revestida em couro sintético e fechamento a
velcro Alça de ombro regulável com apoio Comporta notebooks de até 17
polegadas

LOTE 13 Conselho Tutelar
Valor Total do Lote: 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Item Descrição
1

Marca

Marca Unidade Quant. Valor
Unit.
-Fogão de 04 bocas de uso doméstico linha branca – (FG2); Volume do forno: 62,3 braslar UN
1
R$
litros - Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B Mesa: Queimador normal (1,7
399,9000
kW):3, Queimador família (2 kW):1 Forno: Queimador do forno 2,4, Dimensões
aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP), Peso aproximado: 28,4 Kg; Tolerância:+/ 10%. Voltagem 110 W

Valor
Total
R$
465,0000

Valor
Total
R$
399,9000
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LOTE 15 Resolução 773/2019
Valor Total do Lote: 789,84 (setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Unit.
1 Armário de aço com 8 portas com cadeado. Armário Duplo com 08 (oito) portas, w3 UN
2
R$
confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo
394,9200
sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24
(0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior)
confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro)
confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um)
acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um)
inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em
chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2
mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos
desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a
porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de
no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de
rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.
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que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser
construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de
encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos:
devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel
cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de
aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática,
externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana.
Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema
Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura
exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de
Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de

Valor
Total
R$
789,8400

LOTE 25 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 34.329,90 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle stermax UN
10
R$
R$
totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador
3.432,9900 34.329,9000
Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de
secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100.
Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos
filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo
diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em
laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente
com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de
energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água
na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo
deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente
perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço
inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em
borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento
da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a
porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente
com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade
no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor).
Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável
Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar
abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off,
manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança:
Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a
temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve
possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para
evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água.
Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13.
Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas:
30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w.
Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60
minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de
resistência: tipo PT100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de
bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão
forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara:
deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida
externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu
consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O
adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser
automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja:
confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma
boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com
garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone
resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo
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LOTE 27 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.029,08 (um mil e vinte e nove reais e oito centavos).
Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em martinazzo UN
13
R$
R$
aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10
79,1600 1.029,0800
litros. Garantia mínima de 01 (um) ano

LOTE 51 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.689,87 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1” de diâmetro com ag
UN
13
R$
R$
anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 industria
129,9900 1.689,8700
ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura
epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40
e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.
LOTE 69 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.364,87 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico (criança)Manômetro aneroide - premium UN
13
R$
R$
montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor
104,9900 1.364,8700
emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a
desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro
de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada
em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade
flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do
fabricante, circunferência do braço de 6 a 15 cm, com o comprimento total de 15
centímetros, largura de 5 centímetros, indicado para verificação adequada da
pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos
nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito:
criança, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas
em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex.
Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e
no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa
plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de
05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando
entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua
aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência
técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português
LOTE 70 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 819,91 (oitocentos e dezenove reais e noventa e um centavos).
Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Unit.
Esfigmomanômetro aneroide portátil Infantil Manômetro aneroide - montado em premium UN
13
R$
armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior
63,0700
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com
graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para
facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª
qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com
velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, circunferência do braço de
16 a 21 cm, com o comprimento total de 21 centímetros, largura de 8 centímetros,

Valor
Total
R$
819,9100
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indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter
indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em
metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: infantil, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera
- confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre
de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na
braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente
em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de
calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos
quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM
certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar
assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em
português.
LOTE 75 Emenda Parlamentar - Proposta nº 09280.787000/1170-16
Valor Total do Lote: 770,00 (setecentos e setenta reais).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 ESTANTE
CAPACIDADE POR PRATELEIRA: MÍNIMO DE 100KG. w3 UN
5
R$ 154,0000 R$ 770,0000
PRATELEIRAS: MÍNIMO DE 6.
COM REFORÇO
LOTE 77 PMAQ
Valor Total do Lote: 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais).
Item Descrição
Marca
1 Aparelho de ar condicionado, modelo split piso teto, com capacidade gree/agrato
de 9.000 btu's, ar quente e ar frio 220 v, com fluido refrigerante r-410ª sem inverter
(sistema inverter) com controle remoto garantia de 12 meses

Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
UN
9
R$
R$
1.350,0000 12.150,0000

LOTE 81 PMAQ
Valor Total do Lote: 1.373,70 (um mil, trezentos e setenta e três reais e setenta centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 Mesa de cozinha retangular em aço inox com 4 cadeiras. Formato da mesa: fabone UN
3
R$
R$
Retangular; Assento estofado; Tampo da mesa em granito; Peso suportado por
457,9000 1.373,7000
cadeira: 120 Kg. Itens Inclusos; 1 Mesa; 4 Cadeiras; Dimensões: Tamanho da
mesa (AxLxP): 76 x 110 x 76 cm
LOTE 82 PMAQ
Valor Total do Lote: 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Mesa de cozinha retangular em aço inox com 6 cadeiras; Formato da mesa: fabone UN
2
R$
R$
Retangular; Assento estofado; Tampo da mesa em granito; Itens Inclusos: 1
740,0000 1.480,0000
Mesa; 6 Cadeiras. Dimensões: Tamanho da mesa (AxLxP): 76 x 160 x 76 cm
LOTE 84 PMAQ
Valor Total do Lote: 4.304,00 (quatro mil, trezentos e quatro reais).
Item Descrição
1

Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio. EXECUTIVA COM andriei UN
16
R$
R$
BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de
269,0000 4.304,0000
12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60
Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em
tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo
de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back
system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas
p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador.
Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por
encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna
e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar,
acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base
giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre
rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano
injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em
conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40
cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X
46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%.
Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.
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FORNECEDOR: G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP - CNPJ: 20.252.467/0001-36
Valor Total do Fornecedor: 5.758,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
LOTE 80 PMAQ
Valor Total do Lote: 5.758,20 (cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 Arquivo em Aço com 4 gavetas
Big
UN
18
R$
R$
Especificações:
Metal
319,9000 5.758,2000
- Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 (0,45 1312
mm) e tampo superior em chapa #24 (0,60 mm).
- Possuir 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a
suportar 15 kgf (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador
plástico cromado e porta-etiqueta estampado.
- Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras.
- Dispõe de sistema de fechamento, com acionamento por chave*, que trava
simultaneamente todas as gavetas.
- Munido de micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de
ar.
- Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura
eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó - Cor: Cinza
Cristal
Dimensões e Peso
- Dimensões do Arquivo: 1.335 mm (Alt.) x 460 mm (Larg.) x 550 mm (Prof.)
- Dimensões das Gavetas: 280 mm (Alt.) x 390 mm (Larg.) x 430 mm (Prof.)
- Peso Total: 26,29 kg
- Deverá conter duas chaves
- Garantia mínima de 02 anos
FORNECEDOR: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME - CNPJ: 07.481.107/0001-48
Valor Total do Fornecedor: 5.607,56 (cinco mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e seis centavos).
LOTE 10 Conselho Tutelar
Valor Total do Lote: 199,00 (cento e noventa e nove reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit.
1 Balcão de pia na cor branco medidas 1,20x0,50, com 3 portas e gavetas RUDRACK UN
1
R$
em mdf ou mdp
199,0000

Valor Total
R$
199,0000

LOTE 11 Conselho Tutelar
Valor Total do Lote: 169,70 (cento e sessenta e nove reais e setenta centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Tampo para pia inox ( para balcão medindo 1,20 x 0,55) PIANOX UN
1
R$ 169,7000 R$ 169,7000
LOTE 12 Conselho Tutelar
Valor Total do Lote: 1.319,00 (um mil, trezentos e dezenove reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit.
Valor Total
1 Ar condicionado tipo splite high wall quente/frio 9000 BTU’s AGRATTO UN
1
R$ 1.319,0000 R$ 1.319,0000
LOTE 78 PMAQ
Valor Total do Lote: 3.919,86 (três mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 Quadro Magnético 200x120Cm Liso Moldura Alumínio Branco. Material da STALO UN
14
R$
R$
moldura Alumínio; Material das cantoneiras Plástico; Formato das cantoneiras
279,9900 3.919,8600
Arredondadas; Acabamento do tampo Liso; Linha A; Referência 8047; Modelo
Magnético; Cor do tampo Branco; Escala de brilho Brilhante; Espessura da chapa
de madeira 6mm; Espessura total do tampo 12mm; Para uso Marcador de quadro
branco
Marca Stalo; Conteúdo da embalagem 01 Quadro escolar; Dimensões
aproximadas do produto 120 x 200 x 200 Cm (A x L x P); Dimensões
aproximadas da embalagem 5 x 201 x 121 Cm (A x L x P); Peso aproximado do
produto 16,2 Kg; Peso aproximado da embalagem 16,4 Kg; Garantia do
fornecedor 03 Meses; Informações Adicionais Maior visibilidade
FORNECEDOR: IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME - CNPJ: 20.081.724/0001-14
Valor Total do Fornecedor: 4.188,00 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais).
LOTE 64 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 4.188,00 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit.

Valor Total
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1

Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por XEROX
minuto (PPS).
B210

UN

6

R$
698,0000

R$
4.188,0000

FORNECEDOR: ISAC COSTA FULMANN 10926746910 - CNPJ: 33.932.632/0001-42
Valor Total do Fornecedor: 6.884,87 (seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).
LOTE 14 Conselho Tutelar
Valor Total do Lote: 299,89 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Unit.
1 - Lavadora 4 KG semi automática, timer com 4 programas de lavagem que lavam WANKE UN
1
R$
até 4kg em 10 minutos. Dimensões do produto - com pedestal (A x L x P) 85,5 x
299,8900
51 x 61 com Pesso líquido aproximado 7,455 kg Peso bruto 9,021 kg Consumo de
água por kg de roupa 20 litrosConsumo de energia por kg 0,018 KWh Tensão de
alimentação – Frequência 127 V - 60 Hz Timer 10 min Consumo de água por ciclo
80 litros – ciclo Consumo de energia por ciclo 0,07 KWh
LOTE 63 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais).
Item Descrição
Marca
1 Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD EVUS/PC
SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema TOP
operacional MS Windows 8.

Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
UN
3
R$
R$
1.890,0000 5.670,0000

LOTE 86 PMAQ
Valor Total do Lote: 444,98 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos).
Item Descrição
Marca
1

Unidade Quant. Valor
Unit.
Tanquinho Painel mecânico, abertura superior e dispenser para sabão e NEWMAQ UN
1
R$
alvejante, 5 programas de lavagem (enxágue, delicado, pouco suja, normal e
444,9800
pesado) mais 02 molhos, filtro coletor de fiapos, timer, desligamento automático,
além de possui classificação energética A. Não centrifuga, potencia 398 W.
Voltagem 110 Volts. Largura 61 cm; Altura 97,5 cm; Profundidade 57 cm
Capacidade de 10 a 15 kg

LOTE 88 PMAQ
Valor Total do Lote: 470,00 (quatrocentos e setenta reais).
Item Descrição
1

Valor
Total
R$
299,8900

Marca Unidade Quant. Valor
Unit.
Aspirador Pó / Água 1.600W 20L, em Inox, aspirador de sólidos e líquidos que WAP UN
1
R$
aspira qualquer tipo de sujeira, seca, úmida ou líquida, tanto em ambientes externos
470,0000
como internos. Vem com motor de um estágio e potência elétrica de 1600W, que
gera um poder de sucção de 285 mbar. Com capacidade para 20L.
Especificações Técnicas
- Potência Elétrica: 1600W
- Tensão:
- Corrente Elétrica: 7,8 | 4,3 A
- Vácuo: 285 mbar
- Motor: Universal
- Capacidade Recipiente: 20 L
Peso: 4kg
Dimensões Produto (C.L.A): 35x34,5x 47 cm
Características
Características Gerais
Capacidade= 20 a 49 L
Potência= 1 motor
Pó/ Líquido = Pó /Líquido
Garantia: 12 meses

Valor
Total
R$
444,9800

Valor
Total
R$
470,0000

FORNECEDOR: K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 21.971.041/0001-03
Valor Total do Fornecedor: 10.634,00 (dez mil, seiscentos e trinta e quatro reais).
LOTE 24 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 10.634,00 (dez mil, seiscentos e trinta e quatro reais).
Item Descrição
Marca Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LIDER UN
13
R$
R$
LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, P200C
818,0000 10.634,0000
pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta
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eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em
borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo
INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano.
Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência
Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a
empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o
translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.
FORNECEDOR: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 13.258.144/0001-94
Valor Total do Fornecedor: 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
LOTE 3 VIGIASUS
Valor Total do Lote: 308,00 (trezentos e oito reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor
Valor
Unit.
Total
1 Armário de escritório baixo com chaves, e prateleiras internas PLATMOVEIS
UN
2
R$
R$
reguláveis, com sapatas reguladoras de nível, puxadores em PLA740
154,0000 308,0000
polipropileno de alta resistência; dimensões: altura 740mm; largura PLATMOVEIS
800mm e profundidade 400 mm, cor branca
PLA740
LOTE 4 VIGIASUS
Valor Total do Lote: 690,00 (seiscentos e noventa reais).
Item Descrição
1

Armário para escritório com 4 prateleiras internas, duas portas com
puxadores externos e fechadura com chaves, base com pés
niveladores de altura.; produzido com materiais de alta qualidade
como MDP BP ou MDP Eucaprint 15mm. Cor: branca

Marca
PLATMOVEIS
PLA160
PLATMOVEIS
PLA160

Unidade Quant. Valor
Unit.
UN
3
R$
230,0000

Valor
Total
R$
690,0000

FORNECEDOR: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ: 32.593.430/0001-50
Valor Total do Fornecedor: 23.978,50 (vinte e três mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).
LOTE 32 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.352,00 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado em armação de material PREMIUM UN
13
R$
R$
plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a ADULTO
104,0000 1.352,0000
quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de
00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª
qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho
com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do
tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68
centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada
da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência,
livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto
na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado
individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente.
Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de
calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os
aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do
IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro
no Ministério da Saúde.
LOTE 33 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.352,00 (um mil, trezentos e cinquenta e dois reais).
Item Descrição
1

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico - montado em armação de PREMIUM UN
13
R$
R$
material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior INFANTIL
104,0000 1.352,0000
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com
graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para
facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª
qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho
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com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do
tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5
centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da
pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de
posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência,
livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto
na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado
individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente.
Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do
laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro
no MS/ANVISA, comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.
Apresentar Catálogo e Manual em português
LOTE 35 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 240,50 (duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos).
Item Descrição
1

1

2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos
SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1%
TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão
possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação>
TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x
27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA,
FORNECEDOR: PATRICIA DE MORAES HINZ ME - CNPJ: 06.718.646/0001-95
Valor Total do Fornecedor: 21.259,30 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos).
LOTE 8 Conselho Tutelar
Valor Total do Lote: 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1 Cadeira giratória modelo presidente com espuma injetada e revestimento PERFLEX UN
5
R$
R$
em corano com costuras, base giratória com regulagem à gás de altura 2001
290,0000 1.450,0000
reclinável.

Unidade Quant. Valor
Unit.
Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, ADVANTIVE UN
13
R$
com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta ADULTO
18,5000
de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo
ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior
valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e
deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza.
Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade
proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo
flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas
nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem
individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no
MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local
comprovada.

LOTE 37 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).
Item Descrição

Marca

Marca

Estetoscópio pediátrico com duas olivas maleáveis de borracha macia ou ADVANTIVE
similar, com sistema de fixação sem rosca formato duo-Sonic que permita PEDIATRICO
ausculta de sons de baixa e alta frequência, comaudibilidade de 20 a 500
Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20
Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200
e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando
sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente.
Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos
auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando
adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser
entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano.
Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e
assistência técnica local comprovada.

LOTE 56 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 20.735,00 (vinte mil, setecentos e trinta e cinco reais).
Item Descrição
1 Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser
utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram
até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em
pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de
barras das últimas 24 h, deve funcionar em110/220 automaticamente.
Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso
inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada
equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de
dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites
ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e minemos.
Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual:
Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que
algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO:
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Unidade Quant. Valor
Unit.
UN
13
R$
23,0000

Valor
Total
R$
240,5000

Valor
Total
R$
299,0000

LOTE 16 Resolução 773/2019
Valor Total do Lote: 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Item Descrição
1

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) PERFLEX UN
10
R$
R$
confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento CL-17
330,0000 3.300,0000
dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com
fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo
superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25
mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais
em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico,
dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em
alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em
madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas
regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca
medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de
fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em
vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento
anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras
plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm.
Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de
profundidade.

LOTE 17 Resolução 773/2019
Valor Total do Lote: 1.900,00 (um mil e novecentos reais).
Item Descrição
1

Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
UN
13
R$
R$
1.595,0000 20.735,0000

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de PERFLEX UN
10
R$
R$
espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa CL-16
190,0000 1.900,0000
pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de
fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira
aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema
postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC,
revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças
metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01
prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm,
com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo
para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de
altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia
mínima de 01 (um) ano.

LOTE 18 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais).
Item Descrição
1

Marca

Marca

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento PERFLEX UN
13
R$
R$
e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada 2006
240,0000 3.120,0000
anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de
espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência.
100% poliéster na cor azulescuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em
PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do
encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura
do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com
rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás
para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada
por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base
giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado
sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em
poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal.
Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35
cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de
67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter
variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de
fabricação.

Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um)
ano.
LOTE 83 PMAQ
Valor Total do Lote: 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais).
Item Descrição
1

LOTE 19 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 3.849,30 (três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).
Item Descrição
Marca
1

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes PERFLEX
laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno ISO-01/L
na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses
LOTE 20 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 720,00 (setecentos e vinte reais).
Item Descrição
Marca
1

1

Unidade Quant. Valor
Unit.
Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de PERFLEX UN
2
R$
espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em CL-22
440,0000
PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel
frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção
c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura
eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores
c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e
antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200
x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT Mesa de
Trabalho – Formato em "L” (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em
madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento
com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira
aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta
resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base
inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas
niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com
tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da
cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção.
COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X
0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.

LOTE 22 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais).
Item Descrição
1

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
UN
70
R$
R$
54,9900 3.849,3000

Unidade Quant. Valor
Unit.
Mesa para refeitório com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, PERFLEX UN
2
R$
revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas RF-01
360,0000
em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção.
Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado
resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.

LOTE 21 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Item Descrição

Marca

Marca

Valor
Total
R$
720,0000

Valor
Total
R$
880,0000

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm). Mesa com tampo PERFLEX UN
13
R$
R$
confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de CL-01
190,0000 2.470,0000
espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal
confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura,
revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa
pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em
chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi.
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Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Mesa de Escritório com 03 gavetas; Mesa escritório com gavetas (1,50 m PERFLEX UN
8
R$
R$
larg. X 0,70 cm). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta CL-01/300
240,0000 1.920,0000
resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming
180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de
espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face,
baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento
confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento
em pintura epóxi. Acabamentos arrendondados. Com 03 gavetas com chave,
Garantia de 1 (um) ano.

LOTE 85 PMAQ
Valor Total do Lote: 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais).
Item Descrição
Marca
1 Armário em MDF com duas portas e 03 prateleiras internas. Armário: PERFLEX
característica física e especificação: dimensões min./ mat. Confecção: CL-17
1,60x 0,80 m/ madeira. Profundidade de 45 a 50 cm com chaves.
FORNECEDOR: VL FUZETI COMERCIAL ME - CNPJ: 05.523.731/0001-35
Valor Total do Fornecedor: 6.487,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).
LOTE 26 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 6.487,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).
Item Descrição
1

Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
UN
5
R$
R$
330,0000 1.650,0000

Marca

Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. BALMAK UN
13 R$
R$
Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de ELP25BB
499,0000 6.487,0000
pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de
peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal.
Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de
concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico,
plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material
antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de
110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01
(um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não
houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência
Técnica

FORNECEDOR: WMJ LICITAÇÕES LTDA - CNPJ: 32.089.288/0001-09
Valor Total do Fornecedor: 1.929,90 (um mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos).
LOTE 58 Resolução n.º 773/2019
Valor Total do Lote: 1.929,90 (um mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos).
Item Descrição
Marca
Unidade Quant. Valor
Valor Total
Unit.
1 Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na PG FLEX UN
10 R$
R$
base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de MOCHO
192,9900 1.929,9000
aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida.
Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada.
Garantia de 1 (um) ano
Ipiranga/PR, 17 de julho de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 98/2020
PROCESSO Nº 181

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 12/2020
OBJETO: Aquisição de peças e serviços, destinados ao Caminhão Ford Cargo 2629, Placas: AZV 9112, em atendimento a
Secretaria Municipal de obras e Transportes.

OBJETO: Fornecimento de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR TOTAL: 29.765,64(vinte e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

FORNECEDOR: ALVICIO DA ROCHA REPRES COMERCIAIS ME - CNPJ: 19.225.636/0001-60
Valor Total do Fornecedor: 4.615,00 (quatro mil, seiscentos e quinze reais).
LOTE 1
Item Descrição
Marca
1 Máscara Hospitalar N95 PFF2. FILTRAX
Características do produto:Possui 6
camadas de Proteção; Com clip nasal;
Formato anatômico; Contém 02 tiras de
elástico para fixação; sem válvula;
Produzido em TNT; Não estéril; Fácil
manuseio e colocação; Confortável;
Aprovada pelo Ministério do Trabalho
(CA) e Inmetro.
2 Avental descartável Hospitalar EPIS
impermeável
Manga longa, Gramatura 40gr/m2
Dimensões:
Confeccionado em TNT de alta
qualidade
Comprimento 1,00 cm x 1,40 cm com
abertura traseira, com fechamento em
tiras para amarrar atrás do pescoço e na
cintura, com gola cirúrgica. Tamanho
Único
Com Elástico nas mangas

FORNECEDOR: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 04.862.831/0003-95

Unidade
UN

Quant.
500

Valor Unit.
R$ 4,85

ENDEREÇO: Avenida Presidente Kennedy, 8008, Colônia Dona Luiza – Cep: 84043-540, na cidade de Ponta Grossa, Estado
do Paraná.

Valor Total
R$ 2.425,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0600115451000920193390300000 510
0600115451000920193390300000 1000
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, da Lei nº. 8666/93.
DISPENSA: 16/07/2020

UN

300

R$ 7,30

RATIFICAÇÃO: 16/07/2020

R$ 2.190,00

Ipiranga PR., 16 de julho de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO N° 149/2020
DAS PARTES:

FORNECEDOR: PETINELI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME - CNPJ: 74.913.278/0001-96
Valor Total do Fornecedor: 6.790,00 (seis mil, setecentos e noventa reais).
LOTE 1
Item Descrição
3

Marca

BENGBU
Máscara tripla com clip nasal contendo camada externa hidrorepelente.
HONJIE
camada interna com filtragem bacteriana. Informações sobre procedência
MEDICAL LTDA
e validade impressas na embalagem.
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Solda por ultrassom;
• Com clip nasal
• Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.
Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.

Unidade Quant. Valor
Unit.
UN 7000 R$
0,97

Valor
Total
R$
6.790,00

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA
CONTRATADA: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 04.862.831/0001-23, com sede na AV PRESIDENTE KENNEDY, 8008, Cep: 84043540, Bairro:
COLÔNIA DONA LUIZA, na cidade de PONTA GROSSA/PR
OBJETO: Aquisição de peças e serviços, destinados ao Caminhão Ford Cargo 2629, Placas: AZV 9112, em
atendimento a Secretaria Municipal de obras e Transportes.
VALOR CONTRATADO: 29.765,64 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade n°. 12/2020 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e suas alterações
posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.30.00.00. - 510 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR TOTAL: R$ 11.405,00 (onze mil, quatrocentos cinco reais).

VIGÊNCIA: 16 de julho de 2020 a 16 de outubro de 2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
08.001.10.302.0012.2072-457-3.3.90.30.00.00.1019

DATA DE ASSINATURA: 16 de julho de 2020

3.3.90.30.28.00 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Ipiranga/PR, 16 de julho de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8666/93, Artigo 24, Inciso IV.

Assinaturas:

RATIFICAÇÃO: 17 de julho de 2020.

LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
(Contratante)
ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA
(Contratada)

Ipiranga, 17 de julho de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal

Diário Oficial do Município

Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.
Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

PÁGINA - 10

FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná.
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de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 96/2020
OBJETO: Aquisição de termômetros digital, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 5.179,00(cinco mil cento e setenta e nove reais).
FORNECEDOR: FARMÁCIAS FLEMING LTDA
CNPJ: 79.444.717/0024-79
ENDEREÇO: Rua XV de Novembro, 05 – Cep: 84430-000, na cidade de Imbituva, Estado do Paraná.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0800110302001220723390300000 1019
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV, Art. 24, da Lei nº. 8666/93.
DISPENSA: 16/07/2020
RATIFICAÇÃO: 16/07/2020
Ipiranga PR., 16 de julho de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESATDO DO PARANA
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 148/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: HAYAR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.560.771/0001-21, com
endereço na RUA PAULA XAVIER, 664, Sala 03, VILA ESTRELA Cep: 84053360, na cidade de PONTA GROSSA/PR.
DO OBJETO
Constitui objeto deste termo: Recapeamento asfáltico com CBUQ em vias urbanas do Município, perfazendo os seguintes
serviços: escavação, recomposição da sub-base com macadame seco e base com brita graduada, meio-fio de concreto,
imprimação e pintura de ligação, reperfilagem com CBUQ, revestimento com CBUQ, calçadas em paver, pintura de sinalização
horizontal, adequação da galeria de aguas pluviais e bocas de lobo, placas de obra., sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos do Edital de
Concorrência nº. 4/ 2018.
DAS SUPRESSÕES:
De acordo com o Artigo 65, da Lei nº. 8666/93, fica suprimido ao valor inicial contratado R$ 32.484,42(trinta e dois mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) passando o objeto contratado a ser executado pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, a contar da vigência deste Termo.
DO FORO:
Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Ipiranga-PR, aos 17 de julho de 2020.
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
(Contratante)
HAYAR TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME
Michel Wadih Hayar Neto
(Contratada)
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