
PREFEITURA MUNICIPAL,
843NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto constante do Anexo ! deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes

resultantes da execução ou de materiais empregados.

CúUSULA DÉGIMA oITAVA. DO FORo
Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr,, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.
E, para firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor da

Santa 15.1

Prefeito

Empresa: Profilatica Produtos

.039 SSP/PR

CNPJ: 03,022.656/0001 -01

Detentora da Ata

Competente

Hospitalares Ltda

fi1t'* C q lJn\Ltda^
/ Aline Campos G. Ãlmeida

Enfermeira - Responsável pelo acompanhamento da ata
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PREFEITURA MUNIGIPAL, 844
NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRo DE pREço N.o 52/2015 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 16/20í5 - PMNSB

O MUNTCíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrita no
CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro. Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n'
4.039,382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o n0 563.691,409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em
conformidade com as Leis N" 10.520102, N" 8,666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classiflcação das propostas

apresentadas no PREGÃo ELETRÔNICO No 16/2015 - PMNSB, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE
registrar os preços para eventual aquisição de materiais de enfermagem para suprir as necessidades da
Secretária Municipal de Saúde, conforme especiÍicado, oferecido pela empresa SALVI LOPES & ClA. LTDA.
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 82.478.14010001-34, com endereço à Rua
Gaturamo, 100 - CEP: 86702-000 - Bairro: Jardim Primavera, Arapongas/PR, neste ato representada pelo Sr.
Vinicius Lopes Salvl, inscrito no CPF sob n0.078.204.279-14, RG n'108554511, doravante denominado
Detentor da Ata, cuja proposta foi classificada, obseryada as especificações, os preços, os quantitativos na
licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o
que se segue:

CúUSULA PRIMEIRA. Do oBJETo

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de enÍermagem para suprir as

necessidades da Secretária Municipal de Saúde, para utilização pela Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, especificados no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônlco N.' 16/2015 . PMNSB,

independentemente de transcriçã0. O 0rgão Gerenciador não se obriga a adquirir os itens relacionados dos

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para

aquisição de um ou de mais itens, hipotese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art, 15, § 40, da Lei n0 8,666/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto n0 6.906/03,

CúUSULA SEGUNDA- DO OBJETO E REGISTRADOS

biosani UN 200,00 0,98 196,001 4700 CATETER NASAL TIPO OCULOS

medida única, esterilizado a raio gamma,

em balado individualmente em saco
plástico, constando externamente os

dados de identificaçã0, procedência,

marca, data de fabricação e validade

036

UN 24,00 35,00 840,00040 1 6445 COLAR CERVICAL para resgate, 
I

confeccionado em polietileno, de alta

densidade, em 1/16 mm, reÍoçado na

parte da frente com mais um mílimetro,

permitindo uma maior resistência e apoio,

E revestido de espuma macia - tipo "eva"

macio especial (etil - vinil acetado), Fecho

em velcro de 05 mm em um dos lados,

em cores de padrão universal.

lTamanhos: PP, P, M, G.
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PREFEITURA MUNIGIPAL
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Estado do Paraná

041 1 4704 COLETOR DE PERFUROCORTANTE
material descartável 13 litros , local para
descarte de agulhas, lâminas e outros
materiais contaminados perfurantes e
cortantes descartáveis; - total proteção

contra perfuração e vazamento de fluidos;
- exigido pela vigilância sanitária; - maior
proteção para proÍissionais e pessoal de
limpeza. * características técnicas: - cor
externa: amarela, com dizeres em preto; -

fabricado dentro das normas atuais
exigidas pelo ipt;- pacote contendo 10
unidades

descarp

ack
UN 30,00 14,00 420,00

053 1 4721 ESTETOSCOPIO com DiaÍragma
ajustável patenteado, com um design
diÍerenciado, artesanalmente trabalhado,
possibilitando uma performance deÍlnitiva,
em um estetoscopio superior, com face
simplificada.
0 sistema patenteado de ajuste do
diafragma é capaz de alternar os sons de
baixa e alta freqüência sem a
necessidade de rotação e perda do
contato com o corpo do paciente,

bastando apenas modiÍicar a pressão

exercida com os dedos sobre o
auscultador,
Auscultador de aço inoxidável.

Design de tubos em Y: elimina
interferências de ruídos por atrito entre os
tubos,

As olivas macias e confortáveis ajustam-
se perfeitamente promovendo um

excelente selamento acústico. Molas
internas ajustáveis, proporcionando

adequada tensão das hastes nos

ouvidos.

Anel e diafragma com tratamento anti-Írio,
mais conÍortável para o paciente.

Adaptador para procedimentos especiais
ou para auscultação pediátrica.

Nas cores vermelho, azul, verde

accume

d

UN 4,00 45,00 180,00

086 1 4742 PAPEL GRAU CIRURGICO papelgrau

cirúrgico para autoclave a vapor e eto,
sem pin-holes e de porosidade

controlada, com indicadores químicos

para vapor e eto que mudam de cor
diÍerenciando os produtos já
processados. outra face com Íilme

termoplástico bilaminado de polietileno e
polipropileno, colorido para facilitar a

visualização da selagem tubos 19x33cm

com 100mt

maxrcor ROLO 6,00 86,80 520,80

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Y





PREFEITURA MUNICIPAL,
846NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

TOTAL 12Js6^Bo

CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNC|A
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa
Bárbara,

CLAÚSULA QUARTA- DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

15 001.10.301 .0340,2034

2015 lzsoo loa.oor.r 0,s01.0340.2034 llot
2015 lzoos loa.oor . 1 0.301.0340.2034 ltz+
2015 l23To loa.oor.r o.so1 .0340.2034 lszs
2015 lzsso loa.ooz. r o.so 1 .0360.2036 l+gs

201 5 lzo+o loa.ooz. r o.eo1 .0370,2037 l+ss

201 5 lzoso loe.ooz. r o.go1 .0370.2037 l+go

2015 lzan loe.ooz. r o.so1.03Bo.2038 l+sa

2015 lztoo loa.ooz. r 0.s04.0390.2039 l+gz

201 5 lztso log.ooz. r o.so5.04oo.2o4o l+gz

cúusuu eurNTA. DA vALTDADE Dos pREços

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
pronogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para

a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art, 4 do

Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula segunda exclusivamente
pelo Sistema de Regisko de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem

que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na

ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o
contraditório e a ampla defesa.

cúusuLA sExTA. Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGISTRo DE PREçoS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- peb Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especíÍico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em Íunção da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviç0. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos
preços registrados deverá serformulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razÕes do pedido.

- por iniciativa do 0rgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;
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- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro
de Preços;
- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecidas nesta Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos
casos previstos, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusull sÉflMA- DAS oBRtcAçôES DA EMeRESAVENcEDoRA
O Fornecedor obrigar-se-á a: Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçÕes
descritas no Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgão
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada, Manter-se regular (documentação

obrigatoria não poderá estar vencida) na data do seu efetivo pagamento, Corrigir ou substituir às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto da aquisição que se verificarem deÍeitos resultantes da fabricaçã0, montagem ou

ainda que estejam em desacordo com as especiÍicações deste Edital; Responder por todo o ônus referente à
entrega do objeto, tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e

comerciais, decorrentes da aquisição do objeto; Durante o periodo de garantia do objeto, o Licitante vencedor
deverá fornecer e/ou substituí-lo, quando o mesmo demonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou

reparos sem ônus para o 0rgão Gerenciador, no prazo máximo de.5 (cinco) dias após a comunicaçã0, desde
que os danos causados não sejam de responsabilidade do Orgão Gerenciador; Sendo necessário o

encaminhamento para troca, ou qualquer outro procedimento por parte do Ôrgão Gerenciador dos materiais

dentro do prazo da garantia, o transporte dos mesmos correrá por conta do Detentor da Ata, bem como o
deslocamento de seus técnicos até a PreÍeitura.

cLÁusuLA orrAVA- DAs oBRrcAçôEs Do MUNIcÍplo
Caberá a Prefeitura:
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários do Detentor da Ata às dependências da Prefeitura,

para a entrega dos materiais referente ao Pregão Eletrônico;
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos materiais, que venham a ser solicitado pelo

Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega dos materiais, apresentado pela licitante

vencedora;
- §eitar os materiais, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo 0rgão
Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEX0 1.

- solicitar que sejam substituídos os materiais, que não atender às especificações constantes no ANEXO L

cúusut-l NoNA- DAAUToRTZAçÃo eARAAeursrçÃo E EmrssÃo DAs AUToRTZAçôES DE

FORNECIMENTO

As aquisiçoes do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Orgão

Gerenciador. A emissão das autorizações de fomecimento, sua retiÍicação ou cancelamento, total ou parcial,

será igualmente autorizado pelo orgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO PRAZO DE ENTREGA

0 prazo de enkega será de até 05 (cinco) dias a partir da emissão da autorização de Íornecimento emitido pelo

Município.

CúUSULA DÉctMA PRIMEIRA. Do LocAL DE ENTREGA

0s produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antonio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta{eira, com seguro, frete, carga e

descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Ôrgão Gerenciador isento de quaisquer responsabilidades.
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cúUSULA DÉctMA SEGUNDA - Do REcEBIMENTo
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alínea 

uan, 
da Lei Federal 8.666/93; DeÍinitivamente, nos termos

do art, 73, inciso ll, alínea "b", do dispositivo legal supracitado. E ressalvada ao Ôrgão Gerenciador a devolução
dos materiais, se estes não estiverem dentro das especificaçoes exigidas na licitação conforme especiÍicaçÕes
neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do canhoto da nota Íiscal ou protocolo em
outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo Órgão Gerenciador, sendp sua
conflrmação deflnitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota Íiscal dos materiais, relatórios
ou outros documentos que se fizer necessário.

cúUSULA DÉcIMA TERcEIRA - Do PAGAMENTo
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão
Negativa de Debitos junto ao INSS e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de
débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se
novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara tará o devido
pagamento mediante depósito bancário, Deverá constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta
bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Município
de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações,
encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n'
1612015 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação flnanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

0 Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas,
podendo ser permitida apresentação de copia autenticada ou via internet.

cúUSULA DÉcIMA QUARTA- DAS coNDIcÔes cemls A SEREM ATENDIDAS
O Detentor da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Fornecer material de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Os materiais cotados devem ser novos, de qualidade, não sendo aceitos materiais recondicionados,

remanuÍaturados ou recarregados;
- Para os materiais cotados que tenha prazo de validade, o prazo remanescente a partir da data de
entrega não poderá ger lnferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total da valldade;
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que eÍetuar, de acordo com as especificaçÕes constantes do
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de DeÍesa do Consumidor
quanto às condições dos materiais entregues;
- Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta ATA, que estiver fora das especiÍicações contidas

na proposta, ou em que se veriÍicarem vícios, deÍeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.

O Detentor da Ata ficará obrigado a:

Executar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ATA;
Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

Não veicular publicidade acerca do objeto desta ATA, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara,

Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitaçã0.

cúusuLA DÉcrMA eutNTA- DAs sANçôES ADMrNrsrRATrvAs
A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos

respectivos preços ensejará a aplicação das penalidades enunciados no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e
alterações e no Decreto Municipal n" 041/2009, ao critério da Administraçã0.

Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, forem os

1.0 colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidôneo,

Íizer declaração Íalsa ou cometerem fraude Ílscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os
procedimentos legais, soÍrer as seguintes sanções, a critério da Administraçã0, isolada ou cumulativamente, sem

prejuizo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo

infrator:
. lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
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o Cancelamento do registro na Ata;
o Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
o Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrataçã0, que será aplicada nas hipóteses de

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
. Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de

ate 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

o Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A aplicação das
penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de
Licitações, a contar da intimação do ato,

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de
força maior.

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata
de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançÕes:
o Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do
valor correspondente ao Íomecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze)dias conidos, uma vez comunicados oÍicialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública, por

prazo de ate 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditorio e ampla

deÍesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à detentora da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serâo aplicadas sem prejuízo das demais sançÕes cabíveis, sejam estas administrativas ou
penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b)epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

í) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município,

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 4o do artigo 62 da

Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
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PREFEITURA MUNIGIPAL,
850NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

Se o classiÍicado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou
recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍicaçã0,
para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cúusulA DÉcrMA sÉTrMA. DAS DtsposçôEs FtNAts
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico no 16/20í5 e as propostas das empresas classificadas em
ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com

observância das disposições constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8,666/1993 e demais legislações
pertinentes, A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrataçã0, A beneflciária que

ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, Íalhar ou Íraudar na execução do

fornecimento e/ou contrato, comportar-se de modo inidôneo, Íizer declaração Íalsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, e se Íor o caso, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade.

0 conhatado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto constante do Anexo I deste Edital, em que se veriÍicarem vícios, deÍeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados,

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a

representantes das partes, Órgão Gerenciador e o Detentor

presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

SSP/PR

5.

Prefeito

J*ü"Vinicius

Empresa: Salvi Lopes & Cia. Ltda - ME

CNPJ: 82.478.1 40/0001 -34

Detentora da Ata

funn'r, C 0\ ü'trnt,,to(À-
/ Aline Campos G. Almeida

Enfermeira - Responsável pelo acompanhamento da ata
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Poder

Executivo

Ano lll
IMPRENSA OFICIAT -

de

REF.: Tomada de Preços n.o 212015.

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa
jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no
95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua
WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representado
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valório, e a
empresa AGROLUTA MECANTZAçÃO nUnAl LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ sob n" 78.162.25210001-04, com
sede na Rodovia PR 517, S/N Km 15 - CEP:86375-000 -
Bairro: Sede, ltambaracá/PR, neste ato representado pelo
Sr. Antonio lzidoro Malutta.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para
readequação de estradas rurais no Município de Nova Santa
Bárbara-Pr.

VALOR: R$ 247.780,7í, (duzentos e quarenta e sete mi!,
setêcentos e oitenta reais e setenta e um centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (oito) meses, contados da data
da assinatura do contrato, ou seja, alé 1010212016.

PRAZO DE EXECUçÃO: Oe (seis) meses, contados a partir
da emissão da ordem de serviços expedida pela Prefeitura
Municipal.

SECRETARIA: Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração
de Empregos.

RECURSOS: Contrato de Repasse OGU n'
806037 1201 4/MAPA/CAIXA, Prog rama PRODESA.

RESPONSÁVEL JURiDICO: Angelita Oliveira Martins
Pereira, OAB/PR 48857.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: íÍ106/20í5.

OBJETO - Aquisição de materiais de enfermagem para
suprir as necessidades da Secretária Municipal de
Saúde.

VALIDADE DA ATA: De 1110612015 à 1U1A20í5.

DETENTORA DA ATA: AABA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
CNPJ sob no. 80.392.566/0001 45

Avenida Silva J , 747 - CEP: 80230-000 -
Rebouças, Curitiba/PR.

RESPONSÁVEL JURiDICO: Angetita Oliveira Martins
Pereira, OAB-PR n' 48857.

ESPECI DO OBJETO E P REGISTRADOS

Oocuínento assinado por

- Nova Santa Báóara PrefeituÍe

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br

NS

10

3

,|
1098 SERINGA

DESCARTAVEL DE 1O

l\41sem agulha,

siliconizada, estêril,
graduação nitida
permanente, com ponta

coneclora tipo luer,

embolo com pistâo
(borracha) deslizante,

embalada

individualmente com

abertura asséptica,

contendo dados,
procedência, data da
Íabricação, validade, no

do lote, caixa c/ 100

unidades

SR CX 1 0,00 2'1,00 210,00

)2
5

1 4090 AVENTAL CIRURGICO

cor branca, manga longa

e punho de Hastex,

conÍeccionado em 100%
polipropileno, medindo

1,40m de largura por

1,10m de comprimento,

clm mangas longas de

55 cm de comprimento,

látex no punho e

manilhos na cintura e no
pescoço, gramatura 309
(pacote com 10

aventais).lnduindo o
laudo comprobatório de
eficiência de Íiltraçao
bacteriana

DESC

ARPA

CK

PCTE 3,00 10,81 32,43

02

I
1 4691 BAT.ANÇA

PI.ATAFORMA

PoRTATIL. Fabricada

exclusivamente para

pesagem de pessoas.

Construída em material
resislente a impacto

WELM UN 3,00 1.167

,33

3.501
co

Digital
95561r080000'16G,{C

Certificâdo

rário Oficial

N' 529 - Nova Santa Bárbara, Paraná Quinta-Feira, 1 í de Junho de 20í 5.

Claudemir Valério - Prefeito

CÓdi

go dc

Preç

c

to/ser

viço

)escriçáo do
roduto/seMgo

Marca

lo
rrodut
)

Jnida
ie de

nedid
I

lde

io

)reçg

otal '





(exemplo: não pode ser
de üdro temperado) e de
Íácil higienizaçao.
Mostrador (display) digital
com indicadores de peso
com, no mínimo, 5

digitos. Capacidade de
pesagem de, no mínimo,

200 kg. Graduaçáo
(precisão) de pesagem

de, no máximo, 100 g.

Desligamento

automáüco. Alimentação
por pilha(s) ou bateria(s).

Deve incluir as pilha(s)

ou bateria(s)

necessária(s) para seu
fu ncionamento. lndicador
de pilha faca. Pés

revesüdos de material
antidenapante. Deve
apresentar indicador de
sobrecarga, isto é, caso
haja sobrecarga de peso,

a balança deve indicar
erro ao invés de

demonstrar o peso

máximo possível. Náo

deve incluir
bioimpedanciometria,
para nâo excluir a

tomada de medidas de
gestantes e portadores

de marcapasso. E

indispensável que o
produto apresente
certificação pelo

lPEt\,Ul N METRO (lnstituto
de Pesos e Medidas/
lnsütuto Nacional de
Metrologia, Normalizaçáo

e Qualidade lndustrial) ou

órgão semelhante.

Equipamento

acompanhado de bolsa

com alça exclusiva para

proteçáo e transporte.

Equipamento

acompanhado de manual

de instruçáo em
português. Garantia,

mínima, de 01 ano.

02

I
1 {694 3ANDAGEM EúSTICA

Atadura auto-aderente

ndicada para fixaçáo de
ourativos, enÍezamentos

em geral e anraüvos

compressivos. Na cor
manom darol582 50 mm

x 4,5m

COFL

EX

UN 5,00 31,64 158,20

l3
1

1 4699 BOLSA DE

COLOSTOMIA drenável
para estoma intestinal

oom baneira de resina
sintética opaca, pré-

sortada adesivo

micropore, 3a.

Geração,medidas abaixo:
-32 mm -38 mm 45 mm -

57 mm -70 mm ódigo
972

c0L0
PI.AS

T

UN 5,00 9,82 49,1 0
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03

I
1 4703 CINTOARANHA com

fitas de nylon altamente
resistente. Presilhas em
velcro. Cintas móveis
com regulagem de

comprimento. Cores
individuais para facilitar a

imobilização de vítimas.

Desenho padronizado
para aplicação em
pranchas de imobilização

VIDA

RESG

ATE

UN 2,00 54,00 108,00

04

5

1 5ô47 CONJUNTO DE

MACRONEBULIZADOR

500 ML Taquéia de PVC,

tampas hastes e

conexÕes Íabricadas em
nylon com Íibras. Frasco
de policarbonato 500 ml,

traquéia conugada
atóxica de 1,20m e
máscara facial adulta em
PVC.

VENT

CARE

UN ,00 68,73 ô8,73

l5
l

1 4722 ESFIGMOMANÕMETRO

ANERÔIDE ADULTO
(aparelho de pressão)

para medir as pressôes

sistólica e diastólica do

sangue, braçadeira em

nylon com velcro,

manômetro de metal de

alta precisão e

conliabilidade - -
Garantia 1 anos

PREM

IUN

UN 5,00 42,43 212,15

Lot

c5

5

1 0156 Extensor para

Gastrostomia. Adaptador
para Sonda Gástrica.

HART

MANN

UN 30,00 4,60 138,00

08

9

1 4745 PINÇA HEMOSTÀTMA
modelo Kelly reta 14 cm.

ABC UN 8,00 12,76 102,08

09

1

1 4748 PORTA AGULHA 14 cm
para segurar agulha de

sutura confeccionado em
aço inox

ABC UN 8,00 13,21 105,68

rOTAL 4.686,

36

OBJETO - Aquisição de materiais de enfermagem para
suprir as necessidades da Secretária Municipal de
Saúde.

VALIDADE DA ATA: De 1110612015 à 1011212015.

DETENTORA DA ATA: ALTERMED MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
CNPJ sob no. 00.802.00210001-02
Estrada Boa Esperança, 2320 - CEP: 89160-000 - Bairro:
Fundo Canoas, Rio do Sul/SC

RESPONSÁVEL JUR|DICO:
Pereira, OAB-PR n' 48857.

Angelita Oliveira Maíins

DO OBJETO E

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 -Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cid@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br
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00

1

1 4709 COLETE DE
rMoBrLrzAÇÂo DoRSo-
LOMBAR Equipamento

destinado a imobilização
de viümas de trauma na
posiçáo sentada ou em
locais de diÍicil acesso. - O
material do colete, e
confeccionado em nylon
lavável, com acabamento
em vinil, permite a

imobilização da cabeça,
pescoço e tronco da vitima
(coluna vertebral. -Todo

estruturado em
intemamente com hastes
radio transparentes, que
[omecem sustentaçáo e
mobilização ao corpo da
viüma, possui em suas
extremidades laterais (

dobráveis ),03 tiras de
engate rápido,

confeccionada em nylon

5mm larg.e em cores
diferentes. - Acompanha
almofada retangular e 02
fitas para fixaçáo da

cabeça da vitima. - 0
colete possui também 2
coreias de fixação
posicionadas na parte

posterior para fixaçáo do
membros inferiores da
víüma. - Todo o

equipamento vem

acondicionado em sacola
de nylon p/facilitar seu

transporte e conservaçâ0.
- Possui resistência para

mobilizar e transportar
vitimas de até 165 KG

SP
UN 1,00 217,0

0

217,00

10

?

1 1067 SERINGA

DESCARTÀVEL 1 ML
com agulha insulina 13 x
4,5.

SR UN 300,00 0,14 {2,00

10

4

1 1 069 SERINGA

DESCARTAVEL DE 5 ML
sem agulha , siliconizada,
estéril, graduaçáo niüda
permanente, com ponta

conectora tipo luer,

ambolo com pistáo
(bonacha) deslizante,

embalada individualmente
com abertura assápüca,

contendo dados,
procedência, data da
Íabricaçã0, validade, no do
lote, caixa c/ 100

unidades

SR CX 5,00 12,00 180,00

10

5

1 4754 SOLUÇÃO DE RINGER

|-ACTATO Cada frasco
1.000 mL proporciona: 130

mEq de sódio; 4 mEq de
potássio; 3 mEq de úlcio;
109 mEq de cloreto; 28

Basa FR 50,00 5,67 283,50
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853
mEq de lactato

10

6

1 1 104 SoNDAASP|RAÇÂo
TRAQUEAL com válwla
digital (sonda suga). pcl.

com 10 unidades n004.
Função: aspiração de
secreçoes do sistema
respiratório e vias aéreas.
Características gerais:

Composiçáo básica - tubo
PVC atoxico, flexivel,
conector e válwla de
pressão negativa distal
ntermitente. - a válvula
permite variaçôes na

Dressâo de sucção de
secreçÕes permitindo

ceíormance muito
superior no procedimento

Biosan PCTE 1,00 7,00

11

5

1 6460 soNDA NUTRTÇÂ0
NASOENTERAL N" 12

Solum

ed

UN 10,00 11,82 118,20

11

,
1 5939 SONDAURETRAL DE

AL|VIO N." 08, estéÍil,

descartável confeccionada
em material de resistência

adequada, atóxico,
siliconizada, transparente,
flexível, apirogênica, com
a ponta anedonadada e
fechada com oriÍicio
lateral, embalada

individualmente em papel

grau ciúrgico.

Biosan UN 0,00 c,41 4,10

11

I
1 5938 SONDA URETRAL DE

AL|VIO N." 10, estéril,
descartável confeccionada

em material de resistência
adequada, atóxico,

siliconizada, transparente,
flexivel, apirogênica, com
a ponta anedonadada e

íechada com oriíicio
lateral, embalada
individualmente em papel
grau ciúrgico.

Biosan UN 10,00 c,43 4,30

11

B

1 5940 SONDAURETRAL DE
ALiVlo N." 14, estéril,
Cescartável confeccionada

em material de resistência

adequada, atóxico,
siliconizada, lransparente,
Ílexivel, apirogênica, com
a ponta anedonadada e
íechada com oriíicio
lateral, embalada

individualmente em papel

grau ciúrgico.

UN 0,00 0,45 4,50

12

3

1 1037 SORO GLICOSADO 5%
injetável e sem,

conservantes.

acondicionado em ftascos
plásticos transparentes

500 mltipo bolsa

Segm

enta-

EuroÍa

rma

UN 150,00 2,60 390,00

12

4

I 6458 TAI.A ORTOPÉDICA
IMOBILIZADORA grade
metálica moldável, fonada
de espuma de poliuretano

eva, fácil manuseio.

TamanhosP,MeG

Resga

te SP

UN 20,00 44,90 398,00

DocuÍrEnto assinado poÍ Certificâdo Digital - Novâ Santa
Bárbara PrefeituÍa Municipal: 95561000000100-AC
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5

1 665 TERI\,,IÔMETRO DIGITAL

AXILAR COMPACTO

re§istente a água, sua
memôíia permite registraÍ
a última mediçáo; âuto-

teste; emite sinal sonoro;

desliga automaticaÍnente;

acompanha um estojo,
garantia de 1 ano, nas
cores verde e amarelo

Lamed
id-

Solido

r-
Procar

UN 5,00 9,40 47,00

12

I
1 2218 TESOURÂ CIRÚRGICA

METZ EMBAUi.í para uso
geral reta 12 cm.

Abc UN 5,00 24,07 120,35

13

2

1 4759 Ui,4IDIFICADOR

POLICARBONATO 250
ML extensão com porca

de nylon, tampa de nylon

injeladâ

Unitec UN 3,00 't0,83 32,49

01

5

1 4681 ALIVOTOLIA PúSTICA
com bico reto t ansparente
250m1.

J

Prolab

UN 10,00 2,31 23,10

02

1

1 1048 ATADURA DE CREPOM

DE 10 C[,[ de largura por

3.0 m de comprimento
contendo 18 fos cm2,
pacote c/12 unidades,

conbccionada em algodáo

cÍu ou coÍnponente

sintêlico, bordas com
acabamento quê impeça o
desfi âmento, elasticidadê

adequada, enrolada

unifoÍmemênts de foama

continua I cillndÍica, não
estéril, embalagem

individuale com dados de
idênüfi caÉo, pÍocedência,

data e lipo de
esteÍilizaçáo, n" do lote,
regislro MS

Texcar PCTE 100,00 6,80 680,00

03

0
1 4697 BENZINA LIQUIDAírasco

c/ 1000 ml.
Vic
PhaÍm

a

UN 2,00 15,90 31,80

04

2

1 4710 COMPRESSA

CIRÚRGICA NÁo
ESTÉRIL (CAMPO

oPERATÓR|0) 23x25
cm. Pacote com 50

unidades, A Compressa
Cirurgica (Campo

operatóÍio) é
confeccionada com fios
1 00% algodão em tecido
quádruplo com ou sem fo
Íadiopaco. A compressa
resulta do entrelaçamento

das quatro camadas, com
do tecido que a compõem
para eútar o deslizamento
entra as mesmas. Possui

um cadarÇo duplo em
forma ds alça

AmeÍi
â

UN 3,00 34,11 102,33

04

6

I 5921 DETECTOR FEÍAL
PORTATIL Sonar úilizado
para detectaÍ batimentos
cardiacos fetais. Modelo
de mesa. Gabinete

clnfemionado em PSAI
poliestireno do auto

IVD UN 2,00 0,96 1,92
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impaclo, auto bÍilho e
antioxidânte proietado em

subslituiÉo à anliga caixa

mêtálica, ropoÍcionando
exctlente aparência

êstética, muilo mais

íacilidade de limpeza e
higienização, segurança
necessária ao médic! e âo
paciente. Display
numédco digital. Led

indicadora de

equipamento ligado. Faixa

de medida do BCF de 50 a
240 batdas por minuto.

Botáo liga ou desliga com

regulagem de intensidade
do volume. Botáo com

regulagem de tonalidade
de grave e agudo.Filtro
minimi2ador dê

interÍerências durante a

uülizaÉo. Aus(rrlta dê
batimentos cardlams felal

a partir da 10" semana.

Alta sensibilidade parâ

ausculta clletiva. Salda
paÍa íone de ouúdo ou
gravadoÍ de som.

AcoÍnpanha foíe de

ouúdo biauricular para

ausculta individual.

Ciclagem de 6.000 a
60.000. Frequéncja de 2,0

a 2,25 lllHz. Alojamento
para trcnsdutor íixado na

lateral do gabinete.

Alimentaç3o por bateria
intema recâÍregável de '12

v x 1,3 Ah. LED indicador
de baleÍia com carga
insuficiente para uso
imediato. Acompanha
caregador da bateia para

redeeléÍicaem'l10ou
220 v 50/60 Hz.

Acompanha ÍÍasc! de g€l
para contalo, Dimensôes:
(1. P.A.)200 x 210 x
95mm. Peso llquido: 1,3

kg.

05

4

1 1084 EÍER EM FRASCO C/
1000 tíL

Vic
Pharm

a

UN 2,00 15,16 30,32

0

7

5 1 4726 Fl0 DE SUTURAconante
24 mononylon pÍelo com
agulha 2 cm tipo
triangular. contendo 24

unidades

Lamed

id.
Solido

l-
PÍocar

e

cx 3,00 23,04 69,12

05 1 338'l Fl0 DE SUTURA cortant€
4{ mononylon com
agulha 2,scÍn tipo
lÍiangular com 24
unidadês

Lamed

id-
Solido

P Íocar

cx 5,00 23,04 1't5,20

00

6

1 6463 ADESIVO CIRURGICO
coMP0srÇÃ0 FrrA
MICROPOROSA COI\4

Dtsc0 TEcrDo

Cral cx 8,00 13,03 104,24

Documnto assinado poÍ Cerlil5cado Digitat - Nova Sanla
BárbsÍ8 PÍêÍêirurá Municipstr 95561080000160-âc
SERASA- S'ra aulênliddade é garànrida desde qu. viruahado
âtrâvér do ítê: hío //ww lrspaemiapúe cón t /do.Nb/



NovaSantaBárbara-PR, ll deJunhode20l5-DiárioOficial Eletrônico-Edição: 52gt2lll-lill 8 54

transparente,

l\4edidas:178x45, peso'14
Kilos, medidas 95x47x8

09

4

1 4740 PRENDEDOR UMBILICAL
ESTERIL. CLAMP
coníeccionado em
poliacetal virgem especial,
atóxico, anti-alérgenico,
aterogênico, sistema tipo
pinça em V dentada,
dupla+nente senilhada e
com bordas arredondadas,

com vedação deÍinitiva

nâo deixando nenhum

resquÍcio de vazamento
quando em uso, embalado

em envelope misto de
papel grau ciúrgico e
filme de poliéster com
abertura assépüca em
petala, com todos os
dados e informaçoes

necessárias. Esterilizado a
gás Oxido de Etileno. Pcte
com 10 unidades.

Tamanho Unico

CientiÍi

c

PCTE 5,00 0,85 4,25

09

0

1 6456 PROTETOR SOIÁR FPS
50 CONTENDO 120 GR

Cosm

oderm

a

UN 38,00 22,96 872,48

09

7

1 4751 PVPI DEGERMANTE 1O%

1000m1 PrincÍpio Aüvo:
Polivinilpinolidona lodo.
Anti-séptico de amplo

especlro para dqermaÉo
da pele

Vic

Pharm

a

UN 5,00 12,79 ô3,9s

TOTAL 5.454,

t4

OBJETO - Aquisição de materiais de enfermagêm para
suprlr as necessidades da Secretária Municlpal de
Saúde.

VALIDADE DA ATA: De 1110612015 à 10112t2015.

DETENTORA DA ATA: CIRURGICA CURITIBA
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP
CNPJ sob no. 07.1 20.91 7 10001-79
Rua Jerônimo Alberti, 156 - CEP: 83401-000 - Bairro: Jardim
Mediterrâneo, Colombo/PR

RESPONSÁVEL JURiDICO:
Pereira, OAB-PR n" 48857.

Angelita Oliveira Martins

ESPECI E REGISTRADOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

. www.nsb.pr.gov.br ..

AGULHADO,

TIPOPROTEGIDO POR
PAPEL SILICONADO,
PICOTADO EM sOOUN,

ACESSÓRIOS P/ USO

EM PÓS PUNçÃO
VENOSA,ABSORVENTE,

DIMENSÔES 2,5 X 2,5
OM, COR BEGE

06

0

1 6455 FIO DE SUTURA cortante
5{ Mononylon com
agulha 2,Scm, üpo
triangular, com 24

unidades

Lamed

id-

Solido

t-
Procar

e

CX 5,00 28,80 144,00

07

0

1 565 HASTE FLEXIVEL com
ponta de algodão hidrófilo
modelo cotonetes em
embalagem tipo copo com
'150 unidades

Higie

Topp

UN 10,00 1,64 16,40

07

2

1 5653 JARRA INOX sem tampa
com capacidade de 1,0

litro.

Artino

x

UN 1,00 52,08 52,08

07

3

1 4736 KIT COMPLETO PARA
rNAr-AÇÃO ADULTO
(máscara, prolongamento,

adaptador para copinho,
copo reservatôrio).

Protec UN 15,00 t,17 107,55

07

4

1 5654 KIT COMPLETO PARA
rNALAÇÃo tNFANTIL
(máscara, prolongamento,

adaptador para copinho,

copo reservatório).

Protec UN 15,00 7,17 107,55

07

5

1 84 TAMINA DE BARBEAR

:artela com 60 lâminas.

Laser CT 10,00 tq,4u 144,00

08

2

1 4737 MANTAALUMTNIZADA (

0oBERToR TERMTCO)
pnfeccionada em
poliester metalizada de 23

mioons; indicada para o
resgate de paciente,

quando for necessário

manter o calor do corpo,

eütando o choque

lérmico";produto

nflamável tamanho 2,10 x
1,40

Resga

te SP

UN 5,00 6,82 34,10

08

4

1 4738 ÔCULOS PROTETOR

incolor hastes pretas, lente
incolor de policarbonato,

proteçâo contra raios

uva/uvb. escudo lateral de
policaóonato. ajuste

telescópio de haste em 4
posiçoes. embalagem

individual em saco
plástico. possui cordão de
segurança

Preve

max

UN 2,00 4,79 9,58

08

I
1 4744 PINÇAANATOMICA com

dente de rato normal de
14 cm.

Abc UN 8,00 9,74 t7,92

09

0

1 4746 POLVIDINE TÔPICO

Írasco c/ 'l litro.

Vic

Pharm

a

FR 5,00 12,95 54,75

09

3

,l
4749 PRANCHA DE RESGATE

em compensado de

naval,envernizada, com
estrutura de aço não rádio

Rotov

ale

UN 1,00 249,6

b

249,66
12

2

1 1074 SORO

GLICOFISIOLÔGICO

500 ml injetável e sem
conservantes.

acondicionado em

EUROF

ARMA
UN 350,00 2,29 801,5

0

Docurento assinâdo por Cêrtificado - Nova SantaDigitâl
95561Munic.ipal:
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Írascos plásticos

transparentes, tipobolsa

)1

3

1 4680 ALCOOL ET|L|CO 70%
hasco c/ 1 litro caixa
d12.

TUPI CX 10,00 35,65 356,5

)

13

4

1 5665 VASELINA LIQUIDA

frasco c/ 1000 ml

vtc
PHARM

A

FR 5,00 't5,68 78,40

01

b

1 4686 ANTISSÉPTICO

Alcool GEL 7o% +
hidratante glicerina gel
5000 ML

VIC

PHARM

A

UN 3,00 88,33 264,9

I

TOTAL í.501 ,

39
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OBJETO - Aquisição de materiais de enfermagem para
suprir as necessidades da Secretária Municipal de
Saúde.

VALIDADE DA ATA: De í í/06/20í 5 à 10t12t2015.

DETENTORA DA ATA: COMERCIO DE MATERTAIS
MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ sob no. 95.433.39710001-11
Rua Julio Bartolomeu Taborda Luiz,270 - CEP: 82600-070 -
Bairro: Atuba, Curitiba/PR

RESPONSÁVEL JUR|DICO:
Pereira, OAB-PR n' 48857.

ESPECI

Angelita Oliveira Martins

DO OBJETO E REGISTRADOS

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr. gov.br

ww.nsb.pr.gov.br

acompanhado de estojo
exclusivo para proteção e

transporte. Acompanhado
de manual de insúução
em português. Garantia
de, no mínimo, 1 ano.
Alumínio Anodizado

01

I
1 4684 ANTROPÔMETRO

VERTICAL PORTATIL

Equipamento destinado à
medição de pessoas.

Fabricado em material
rigido, resistente à

umidade e mudanças de
lemperatura e de íácil
higienizaçá0. Deve incluir

lodas as peças

necessárias para sua
utilizaçã0. Equipamento

leve e apropriado para o
transporte. Escala

numérica gravada em tinta
resistente ao uso. Escala
numérica bilateral fixada
em material desmontável
que se encaixem com
precisão e mantenham-se

estáveis durante o uso.
Escala numérica

oonstruída em

oentimeÍos, com

3raduaçáo (precisáo) de 1

mm. Escala numérica

oom, no minimo, 200 ctn
úteis. Escala numérica

oom indicação da dezena
(em números maiores) a

cada í0 cm. Cursor (parte

móvel) deve permitir o
deslize suave e estável,

mantendo ângulo de 90
graus com a escala
numérica. Deve

apresentar base de
sustentação para apoio

dos pés, permitindo

adequado nivelamento.
Deve incluir indicador de

leitura simpliÍicado que

aponte o valor da

mediçá0. Equipamento

ammpanhado de bolsa

mm alça exdusiva para
proteção e transporte.

Equipamento

acompanhado de manual

de instrução em
português. Garantia,

minima, de 01 ano

MD/
TRE

NA

UN 2,00 99,73 199,46

02

0

1 6444 ASPIRADOR DE

SECREÇÃO MANUAL

TIPO REVÔLVER São

elótrico, com frasco mletor
com capacidade de 500

ml, possibilita ser
submeüdo a processos de
asterilizaçáo com a bomba
do aspirador reutilizável,
permitindo sucçáo através
de tubo endotraqueal. 0
kit contém: 1 bomba de

[,lD /
COM

FY
yAc

UN 1,00 305,00 305,00

01

7

,l
4682

, de crianças em
,frontal, em

rigido, resistente

umidade e de fácil

em centimetros,
graduação (precisáo)

1mm. Escala numérica

no mínimo, 100 cm
Escala numérica

indicaçao de dezena

números maiores) a

10 cm. Cursor deve
o deslize suave e
mantendo ângulo

e boa indicação

a leitura. Deve incluir
ou outra embalagem

seu armazenamento

90 com a escala

destinado à

as peças

para sua

Escala

,(Aluminio

Deve incluir

N,4D /
HORI

z0N
TAL

UN 3,00 550,00 1.650,

)0

por Certifcado Digital - Nova SantaOocuÍnento assinado
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sucçâo tipo revólvec 1

hasco de coleta com as
cânulas adulto, inÍanül e
neonatal; 3 dlferentes para

sucçã0.

04

4

1 CONJUNTO DE
IÂRINGOSCÓPO,
convencional, adulto e
infanül lâminas retas inox
com 7 peps 4089 - ADC.
Composto de 1 cabo de
laringoscópio aço inox
adulto, funciona com 2
pilhas médias. 1 cabo de
laringoscópio aço inox
infanü|, funciona com 2
pilhas pequenas. 5 Peças
lâminasde laringoscópio
aço inox retas do n" 0 ao
4. Com estojo.

MD/
coN
VEN
ct0N
AL

1,00 450,00 450,00

08

5

1 4741 OX|METRO DE PULSO

tipo dip portáülde dedo
mede e mostra valores
confiáveis da spo2 e da
freqüência cardíaca. botão
único de ligação para

tacilitar a operaçá0. visor
grande e íácil

visualizaçã0. compac{o,
portátil e iluminado.

alimentaçáo através de
duas pilhas alcalinas aaa.

disposilivo desliga

automaticamente após I
segundos sem

atividade.caracierísticas:
peso: 379 (excluindo as
pilhas) tamanho: 63.5 x 34
x 35mm

ROS

SMA

xt
SBlO
0

UN 1,00 221,65 221,65

09

8

1 5659 REANIMADOR MANUAL
ADULTO VINIL úTEX
balão auto-inffável em
vinil. máscara facial

anatômica com bojo de
policarbonato e coxim de
vinil auto-inllável, conexâo
de entrada para

alimentação de oxigênio,
válvula unidirecional com
dispositivo de sEurança.
bolsa para transporte

MD/
ADU

LTO

UN 1,00 125,49 125,49

l9
9

1 4752 REANIMADOR MANUAL
INFANTIL VINIL IáTEX
balão auto-inflável em
vinil. máscara facial

anatômica com bojo de
policarbonato e coxim de
vinil autoinllável, conexáo
de entrada para

alimentação de oxigênio,
válvula unidirecional com
dispositivo de segurança.

bolsa para úansporte

[40 /
PEDI

ATRI

c0

UN 1,00 t aJ,aJ 125,49

TOTAL 3.077,

09
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OBJETO - Aquisição de materiais de enfermagem para
suprir as necessidades da Secretária Municipal de
Saúde.

VALIDADE DA ATA: De íí106/20í S à 1Ot1Zt2O1s.

DETENTORA DA ATA: DALBEX coMERcIo DE
MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
CNPJ sob no. 15.025.636/0001-65
Rua Olavo Bilac, 86 A - CEP: 990S0-O5O - Bairro: Vita
Petrópolis, Passo Fundo/RS

RESPONSÁVEL JUR|DICO:
Pereira, OAB-PR n' 48857.

Angelita Oliveira Martins

DO OBJETO E REGISTRADOS

OBJETO - Aqulsição de materiais de enfermagem para
suprir as nêcessldades da Secretária Municipal de
Saúde.

VALIDADE DA ATA: De 1110612015 à10112t2015.

DETENTORA DA ATA: LITORALM COMERCTO DE
PRODUTOS MEDICOS EIRELI- ME
CNPJ sob no. 18.941.81810001-74
Rua Araquari, 80 - CEP: 88337-480 - Bairro: Municípios,
Balneário Camboriú/SC

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 -Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8í00
E-maiI diariooÍicial@nsb.pr.gov.br

. wwwnsb.pr.gov.br

10

1

1 1095 SCALP N" 25G dispositivo
para inÍusáo venosa,
descartável, estéril,
siliconizada, com cânula de
aço inoxidável, parede Íina,
com bísel trifacetado, asa
plástica flexÍvel ou similar,
com identiÍicaçáo do calibre
na asa, protetor rÍgido, tubo
transparenle flexível,

conector luer e tampa
protetora, cor padrão

universal. embalagem
indiüdual com abertura
assépüca, contendo
extemamente dados de
identiíicaçâ0, procedência,

tipo e data de esterilizaçá0,

validade, no do lote e
registro ms

SOLID

OR

UN 500,00 0,14 70,00

t5
2

1 6447 :SPATULA EM MADEIRA

IABAIXADOR DE L|NGUA)

ESTIL

0
PCTE 30,00 2,25 i7,50

)6
4

1 4729 FITA MICROPORE

medindo 25 mm x 10 m de
comprimento com capa, Íita
ciúrgica, porosa, superÍicie
adesiva, hipoalergênica -
rolos

MAXI

coR
UN 100,00 1,23 t23,0

)

rOTAL 260,5

I

OocuÍrEnto essinado por Certifcâdo Digital - Nova Santa
BárbâÍâ Municipal: 95561 080000íôo-AC
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RESPONSÁVEL JURíDtCO: Angetita Otiveira Martins
Pereira, OAB-PR n" 48857.

elasticidade adequada,
enrolada

uniíormemente de
Íorma continua e
cilindrica, não estéril,
embalagem individual e
com dados de
identiÍicaçá0,
procedência, data e üpo
de esterilizaçá0, no do
lote, registro ms

00

3

1 4672 ABOCATH NO 22G,
caixa com 50 unidades

SOLID

CR

CX 5,00 26,00 130,00

04

3

1 47 11 COMPRESSA DE
GAZE hidrólila 7.5x 7.5
cm com densidade de
í1 fos/cm2,
coníeccionada em

lecido 100% algodá0,
de cor branca, isento de
impurezas,

apresentando-se em I
camadas e 5 dobras
(para dentro) tramado
no tecido, nâo estéril,
pacotes c/ 500
compressas

MB

TÊXTIL
PCTE Í 50,00 10,50 1.575,

00

04

I
1 4720 EQUIPO

MACROGOTAS com
cámara de gotejamento
Ílexivel e transparente
(relação 20 gotas/ml),

ponta perfurante

(penetrador) para

adaptaçáo em Írasco
(ampolas) bolsas,
protetor da ponta
perfu rante (penetrador),
pinp rolete, tubo
flexivel transparente,

conector luer macho
(encaixe por pressão),

protetor do conector.

estéril, descartável,

embalado

individualmente conr
dados de identificaçáo,
procedência, tipo e data
de esterilizaçâ0,
validade, no do lote,
registrado ms., de
acordo com as normas

da abnt

TKL UN ô00,00 t,90 540,00

05

1

1 1 055 ESPARADRAPO

BRANCO 10 x 4,5 c/
capa.

[4ISSN

ER

UN 80,00 4,48 358,40

06

3

I 4728 FITAAUTOC1áVE
19mm x 30m.3m .

MASTE

RFIX
UN 20,00 2,20 44,00

08

1

1 LUVA DESCARTAVEL
INDIVIDUAL, estéril,

tamanho pequeno

coníeccionada em látex
natural, íntegro e

uniforme, Íormato
anatômico, ambidestra,

lubriÍicada com material

bioabsorvivel em
quantidade adequada,

resistente a traçá0,

atóxica, hipoalergênica,

DESCA

RPACK
CX 120,00 14,23 1.707,

60

PEC DO OBJETO E P

Diário Oficial Eletrônlco do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

11

9

1 1035

1000m1 (solução

cloreto de sódio a
injetável e sem

em
plásücos

EUROF

ARMA
FR s0,00 3,35 í67,50

12

0

1 1072
100m1(solução

doreto de sódio a

injetável e sem

em
plásticos

EUROF

ARMA
FR 400,00 1,90 760,00

12

1

1 Í034

500 ml (soluçáo
cloreto de sódio a

injetável e sem

em
plásticos

EUROF

ARMA
FR 450,00 2,35 1.057,

50

)2
2

1 1047

por 3.0 m de

fios cm2, pacote

2 unidades,

o desfiamento,

esterilizaçá0, no do
MS

DE

DE 15 CM

contendo

em

com

cru 0u

sintéüco,

que

adequada,

dados de

de

continua e
não estéril,

individual e

data e

ANDRE

0Nl
PCTE 00,00 10,19 1.019,

00

02

3

1 1049

por 3.0 m de

fios cm2, pacote

o desfiamento,

cru 0u

em

c0m

DE

sintéüco,

DE 20 CM

contendo

unidades,

que

ANDRE

0Nt
PCTE 100,00 10,91 't.091,

00
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embalada

indiúdualmente e com
abertura asséptica,
caixa c/100 unidades

08

3

I 3393 MASCARA

CIRURGICA

DESCARTAVEL

BRANCA, TRIPIá.
COM EI.ASTICO

CAIXA COM 50
UNIDADES.

DESCA
RPACK

CX í0,00 4,65 46,50

rOTAL 8.496,

50
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28 dias. Capacidade
5000m1 - galáo plásüco

00

7

1 1077 AGUAOXIGENADA
FRASCO C/l LITRO.

RIOQUI

[4ICA
UN 3,00 2,50 20,00

TOTAL 1 .'t8't ,

80

OBJETO - Aqulsição de materiais de enÍermagem para
suprir as necessldades da Secretárla Municipal de
Saúde.

OBJETO - Aquisição de materiais de enfermagem para
suprir as necessldades da Secretária Municipat de
Saúde.

VALIDADE DA ATA: De íí106/20í 6 à 10t12t2015.

DETENTORA DA ATA: LONDRICIR GOMERCIO DE
MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
CNPJ sob no. 00.339.246/0001-92
Rua Antonio Piovesan, 155 - CEP: 86075-142 - Bairro:
Parque lnd. Bertel, Londrina/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO:
Pereira, OAB-PR n' 48857.

PEC

VALIDADE DA ATA: De í í/06/20í 5 à 10t12t2015.

DETENTORA DA ATA: PONTAMED FARMACEUTICA
LTDA
CNPJ sob no. 02.816.ô96/0001 -54
Rua Franco Grilo, 374 Fundos - CEP: 84045-320 - Bairro:
Colônia Dona Luiza, Ponta Grossa/PR

RESPONSÁVEL JURIDtCO: Angetita Otiveira Martins
Pereira, OAB-PR n' 48857.

ESPEC DO OBJETO E

Angelita Oliveira Martins

DO OBJETO E REGISTRADOS

Diárlo Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 -Cenlro

Fone/Fax: (43) 326ô-8100
E-mail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

wwwnsb.pr.gov.br

01

4

1 1046 ALGODÃO HIDROFILO
'olo com 500 gramas,

CREME

R/DELI

CATO

UN 12,00 7,65 9 í,80

00

5

1 6468 Àcido Peracéüco

oomercial embalagem

com Slitros. Data de
fabricaçâo nâo superior a
45 dias na data de
entrega

RIOQUI

MICA
GL 3,00 230,0

0

ô90,00

06

I
1 4732 GLUTARALDEiDO

Solução esterilizante
apos desinfetante a base
de Glutaraldeido a 2%
atuando sobre todos os
tipos de
microorganismos,

indicado para desin-
íecção de artigos semi-
criticos compatíveis
quimicamente com

aldeidos, tempo de

contato 30 minutos e
esterilização de artigos

criticos compatíveis
quimicamente com
aldeidos, tempo de
contato dez hrs., tempo
entre aüvação e
vencimento da soluÇáo

RIOQUI

MICA
FR 0,00 38,00 380,00

01

0

1 4678 AGULHA HIPODERMICA
25x I mm descartável,

estéril, siliconizada, haste

de aço inoxidável mrn
ponta em bisel üiÍacetado,

canhâo e outros

dispositivos, protetor
plástico, embalagem

individual, dados de
identifi caçã0, procedencia,

tipo de esterilizaçá0, data
de validade, no do lote,
registro ms. cx d 100
unidades

SOLID

OR

CX 5,00 4,58 68,70

10

0

1 í066 SCALP N" 23G dispositivo
para infusáo venosa,

descartável, estéril,

siliconizada, com cânula
de aço inoxidável, parede

fina, com bísel triÍacetado,

asa plástica flexivel ou

similar, com identiÍicaçáo

do calibre na asa, protetor
rígido, tubo transparente

flexivel, conector luer e

tampa protetora, cor
padrão universal.

embalagem individual com
abertura asséptica,

contendo externamente

dados de identiÍicaçã0,
procedência, tipo e data
de esterilizaçá0, validade,
no do lote e registro ms

I.AME

DID

UN .000,0

0

0,14 140,00

11

1

1 6150 SONDA DE FOLLEY
(VESICAL)n"14 de

SOLID

OR

UN 30,00 2,10 63,00

Documento assinado por Certificado Digital - Novs Sânta
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confeccionada em

onoeacapacidade
balão estampados em

visivel e permanente.

sendo uma com

de íechamento
quando acionado com

bico da seringa, permita
entrada e saida do

do balâo a outra
com ponta levemente

A extremidade
devera ter ponta

laterais opostos.

balão fixador devera
localizado próximo

oriíicios laterais e

quando inflado,

individualmente

papel grau ciúrgico

com abertura
contendo dados

com 2 vias,

estéril, com

natural,

apirogênica,

em sua

distal com 2

permiündo

adaptação a

e dois

uniÍorme e

plástico e

abertura em

identificaçã0,

üpo e data
validade.

sot tn11

2

1 5936 SONDA DE FOLLEY
(VESICAL)n"16 com 2
vias, descartável, estéril,

com balã0, conÍeccionada
em bonacha natural,

siliconizada, apirogênica,

comonoeacapacidade
do baláo estampados em
local visÍvel e permanente.

Dotada em sua

extremidade distal com 2
vias, sendo uma com

dispositivo de fechamento
que quando acionado com

o bico da seringa, permita

a entrada e saida do
conteúdo do balão a ouúa
via, com ponta levemente
alargada, permiündo

perfeita adaptaçáo a

conectores. A extremidade
proximal devera ter ponta
anedondada e dois

orifícios laterais opostos.

0 balão íxador devera

estar localizado próximo
dos orifícios laterais e
apresentar-se uniforme e
resistente quando infl ado,

embalado indivldualmente
em plásüco e reembolsado
em papel grau ciúrgico
com abertura em

OR

UN 30,00 2, 10 63,00

pétala,Embalagem

individual, com abertura
asséptica, contendo dados
de identificaçã0,
procedência, üpo e data
de esterilizaçã0, validade.

11

4

1 SONDA NASOGÁTRICN
N' 14 MATERIAL
POLIVINIL FLEXÍVEL,
TIPO TRANSPARENTE,
TAMANHO N"14,
CARACTERISTICAS

ADICIONAIS

ATÓXIoA,ATRAUMÁTIcA
ESTERIL E

DESCARTÁVEL,

COMPRIMENTO lOS CM

MARK

MED
UN 10,00 0,62 ô,20

01

2

1 4679 AGULHA HIPODERMICA
40x12 mm descailável,
estéril, siliconizada, haste
Ce aço inoxidável com
ponta em bisel triÍacetado,
ranhão e outros

Cispositivos, protetor
plástico, embalagem

ndiúdual, dados de
dentifi caçá0, procedência,

lipo de esterilizaçá0, data
Ce validade, no do lote,
registroms. ud100
unidades

SOLID

OR

CX 0,00 4,22 42,20

03

2

1 4712 CANUI.A

ENDOTRAQUEAL 6.0mm

C/BAúO EM PVC SONdA

endotraqueal, de PVC

com silicone
(termosensivel), com

baláo de baixa pressáo e

alto volume, balâo azul de
controle com encaixe para

seringas luer e luer-lock,

conector semi-montado,
transparente, graduado,

linha radiopaca contínua,
exhemidade retraÍda

atraumática, orificio
Murphy, estáril, para

intubaçáo oral e nasal

SOLID

OR

UN 2,00 3,50 7,00

03

3

1 4713 CANULA

ENDOTRAQUEAL 6.5mm

C/BAúO EM PVC SONdA

endotraqueal, de PVC
com silicone (termo

sensível), mm baláo de
baixa pressão e alto

volume, balão zul de

controle com encaixe para

seringas luer e luer-lock,

conector semi+nontado,

kansparente, graduado,

linha radiopaca contÍnua,
extremidade retraída

atraumática, oriíicio
Murphy, estéril, para

intubação oral e nasal

SOLID

OR

UN 2,00 3,50 7,00

03

4

1 4714 CANULA

ENDOTRAQUEAL 7.0mm

C/BAúO EM PVC Sonda

andotraqueal, de PVC
com silicone (termo

SOLID

OR

UN 2,00 3,50 7,00

OocuÍrEnto assinado poÍ Certificado oigital - Nova Santa
BárbaÍa

6459
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sensivel), com balão de
baixa pressáo e alto
volume, balâo azul de
controle com encaixe para

seringas luer e luer-lock,
conector semi+nontado,
transparente, graduado,

linha radiopaca contínua,
extremidade retraída
atraumáüca, orifício
[4urphy, estêril, para

ntubação oral e nasal

03

5

1 6467 Cateter inlravenoso,

:alibre 20, tipo abocath
SOLID

OR

UN 250,00 0,53 '132,50

03

9

1 4702 CLOREXIDINA

DEGERMANTE 2%Írasco
1000m1.

RIOQ

UIMIC

A

UN 5,00 8,43 42,15

00

4

1 4673 {BOCATH No 24G, caixa
iom 50 unidades

SOLID

OR

CX 5,00 28,50 142,50

04
0

1 6153 EOUIPO PARA

NUTR|ÇÂO ENTERAL
MACRO Dispositivo para

administração de infusão
de soluçóes enterais. -

Conecta o recipiente de
soluçoes (ftasco ou bolsa)
à sonda de alimentaçáo
enteral. - Perfurador para

conexão ao recipiente de
soluçã0, pinça rolete com

excelente controle de
gotejamento, conexão luer
slip ou escalonado,

especifico para nutriçâo
enteral, prevenindo riscos

na utilizaçã0. - Cor azul
(especifi ca para produtos

de nutrição enteral); -

Estéril; -Atóxico; -
Apirogênico.

atne^ UN 180,00 1,06 190,80
NI

06

0

1 6154 FRASCO PARA
qUMENTAÇÂO

ENTERAL 3OO ML.

Frasco fracionador para

soluções enterais; -

Permite tratamento

lérmico (aquecimento,

resftiamento) de soluçôes;
-Livre de BisÍenol-A; -

Iampa com membrana
perfurável, adaptada aos

equipos de alimentaçáo
enteral nas cores verde; -
Frasco em PE de 300m1

3raduado com escala de
50 ml; - Com dispositivo
para fixação em suporte;
Atoxico; - Volume: 300m1.

BIOBA

SE

UN 360,00 0,63 226,80

06

I
1 1085 GLICOSE 50% d 10 ml cr

d 200 unidades.
SAMT

EC

iX 2,00 48,00 96,00

07

0

1 563 LAMINAS DE BISTURInO

23 cx c/100.

SOLID

OR

3X 4,00 16,36 65,44

07

8

1 106'l LUVA CIRÚRGICA
ESTÉRlL, tamanho no 7,5

C 1 par, confeccionada
em látex natural, íntegro e
rniforme, formato
anatômico, mínimo 28 crn
ie comprimento, punho

SANR

0
PAR 50,00 0,85 42,50

NovaSantaBárbara-PR, II deJunhode2015-DiárioOficialEletrônico-Edição: 52gl2ltl-lnl B $ 0

ajustável com bainha ou
friso, lubrificada com
material bio-absorvlvel em
quantidade adequada,
atôxica, hipoalerg6nlca,

invólucro intemo com
idenüÍicaçáo de máo
direita e esquerda,

embalagem extema em
papel grau ciúrgico, com
abertura asséptica,
contendo dados de
idenüÍcaçâ0, procedência,

tipo e data de
esterilizaçáo, validade, no

do lole, registro ms

07

I
,|

LUVA CIRÚRGICA
ESTÉRIL, tamanho no 7.0
d 1 par, conÍeccionada

em látex natural, lntegro e
uniforme, formato
anatômico, minimo 28 cm
de comprimento, punho

ajustável com bainha ou
triso, lubrificada com
material bieabsorvivel em
quanüdade adequada,

atóxica, hipoalugônica,
invólucros intemo com
identificação de máo
direita e esquerda,

embalagem extema em
papel grau ciúrgico, com
abertura asséptica,

contendo dados de
identifi caçã0, procedência,

tipo e data de
esterilizaçá0, validade, no

do lote, registro ms

SANR

0
PAR 00,00 0,85 85,00

00

I
1 4675 AGULHA HIPODERMICA

13x 4, 5 descartável,

estéril, siliconizada, haste

de aço inoxidável com
ponta em bisel úiíacetado,

canhâo plástico em cor
universal coneclor padrâo

adaptável a seringas e
outros disposiüvos,

embalagem individual,

com cobertura asséptica.

deverá constar
extemamente dados de
identiÍicaçã0, procedên cia,

tipo de esterilizaçá0, data
de validade, no do lote,
registro ms. cx c/ 100

unidades

SOLID

OR

CX 20,00 4,46 89,20

08

0

1 1110 LUVA CIRÚRGICA
ESTÉRlL, tamanho no 8,0

c/ 1 par, coníecdonada
em látex natural, íntegro e

uniÍorme, Íormato
anatômico, mínimo 28 crn

de mmprimento, punho

ajustável com bainha ou
Íriso, lubrificada com
material bio-absorvivel em
quantidade adequada,

atóxica, hipoalergênica,

invólucro intemo com

SANR

0
PAR 100,00 0,81 81,00
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identificaçáo de mão
direita e esquerda,
embalagem extema em
papel grau ciúrgico, com
abertura assêptica,
contendo dados de
identifi caçã0, procedência,

üpo e data de
esterilizaçã0, validade, no

do lote, registro MS

00

9

1 4677 AGULHA HIPODERMICA
25x 7 mm descartável,

estéril, siliconizada , haste
de aço inoxidável com
ponta em bisel triÍacetado,
canhão plástico em cor
universal conector
adaptável a seringas e
outros dispositivos,
protetor plásüco,

embalagem indiüdual com
abertura assépüca. deverá
constar extemamente
dados de idenüficaçã0,
procedência, tipo de

esterilizaçâ0, data de
validade, no do lote,

registroms. cxc/100
unidades

SOLID

OR
CX 15,00 4,57 68,55

TOTAL 1.666,

54
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VALIDADE DA ATA: De í í/06/20í 5 à 10t12t2015.

DETENTORA DA ATA: SALV! LOPES & ClA. LTDA-ME
CN PJ sob no. 82.47 8.1 40/0001 -34
Rua Gaturamo, 100 - CEP: 86702-000 - Bairro: Jardim
Primavera, Arapongas/PR

RESPONSÁVEL JURIDICO:
Pereira, OAB-PR n' 48857.

Angelita Oliveira Martins

DO OBJETO E REGISTRADOS

OBJETO - Aquislção de materlals de enfermagem para
suprir as necessldades da Secretária Munlcipal de
Saúde.
VALIDADE DA ATA: De íí106/20í 5 à 10112J2015.

DETENTORA DA ATA: PROFILATICA PRODUTOS
ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ sob no. 03.022.656/0001 -01
Rua Jose CheinÍert, 315 - CEP: 80610-170 - Bairro: Barigui,
Araucária/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO:
Pereira, OAB-PR n' 48857.

Angelita Oliveira Martins

ESP DO OBJETO E REGISTRADOS

OBJETO - Aquislção de materlals de enfermagem para
suprlr as necessldades da Secretária Municipal de
Saúde.

o

Diário Oficlal Eletrônlco do Munlcípio de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n"222 -Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E+nail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br

unuiv.nsb.pr.gov.br

03

6

1 4700 CATETER NASAL TIPO

OCULOS medida única,
esterilizado a raio gamma,

em balado individualmente

em saco plástico,

constando externamente os
dados de idenüÍcaçã0,
procedência, marca, data
de íabricaçáo e validade

biosa

nt

UN 200,00 0,98 196,00

)4
l

1 6445 COLAR CERVICAL para

resgate, conÍeccionado em
polieüleno, de alta
densidade, em 1/16 mm,

reÍorçado na pade da Írente
com mais um mllimeú0,
permiündo uma maior
resistência e apoio. É

revestido de espuma macia
- tipo'eva' macio especial
(eül - ünil acetado). Fedo
em velcro de 05 mm em um
dos lados, em cores de
padrão universal.

Tamanhos: PP, P, M, G.

confo

rtell

UN 24,00 35,00 940,00

descl4
1

1 4704 COLETOR DE
PERFUROCORTANTE

material descartável í3
litros, local para descarte

de agulhas, lâminas e

outros materiais

contaminados perfu rantes e

cortantes descartáveis; -

total proteçâo contra
perfuraçâo e vazamento de
fluidos; - exigido pela

vigilância sanitária; . maior
proteção para proÍssionais

e pessoal de limpeza.'
caracleristicas tócnicas: -

cor extema: amarela, com
dizeres em preto; -
íabricado dentro das

normas atuais exigidas pelo

ipt; - pacote contendo 10

unidades

atPaç

k

UN 30,00 420,00

05

3

1 4721 ESTETOSCÓPIO com
Diafragma ajustável
patenteado, com um design

CiÍerenciado,

artesanalmente trabalh ado,
possibilitando uma
períormance defi niüva, em

accu

med

UN 4,00 45,00 180,00

00

2

1 47 15 DETERGENTE

VULTIENZIMÁTICO 5

=NZIMAS.

ENZI

LUX

5LT

FR 2,00 142,5

1

285,02

285,02rOTAL
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um estetoscópio superior,
com Íace simplificada.
O sistema patenteado de
ajuste do diafragma é
capaz de altemar os sons
de baixa e alta freqüência
sem a necessidade de
rotação e perda do contato
com o corpo do paciente,

bastando apenas modificar
a pressão exercida com os
dedos sobre o auscultador.
Auscultador de aço
inoxidável.

Design de tubos em Y:

elimina inteíerências de
ruidos por atrito entre os
tubos.

As olivas macias e

confortáveis ajustam-se
perfeitamente promovendo

um excelente selamento
acústico. Molas intemas
ajustáveis, proporcionando

adequada tensáo das
hastes nos ouúdos.
Anel e diafragma com

tratamento anti-frio, mais
confortável para o paciente.

Adaptador para

procedimentos especiais ou
para auscrltaçáo pediátrica.

Nas cores vermelho, azul,

verde

08

0

1 4742 PAPEL GRAU CIRURGICO
papel grau ciúrgico para

autodaveavaporeeto,
sem pin-holes e de
porosidade controlada, com
indicadores quimicos para

vapor e eto que mudam de

cor diferenciando os
produtos já processados.

outra face com filme
termoplásüco bilaminado de
polieüleno e polipropileno,

colorido para facilitar a

üsualização da selagem
tubos 19x33cm com 100mt

maxi

c0r

ROL

0
ô,00 86,80 520,80

TOTAL 2.156,
BO
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OBJETO E

862

OBJETO - Contrataçlo de empresa para prestação de
sêrviços médicos.

VALIDADE DA ATA: De íí106/20í5 à í0/06/20í6.

DETENTORA DA ATA: M. C. C. CAVALCANTE - CLINICA
MEDICA . ME
CNPJ sob no. 18.078.926/0001-65
Rua João Jurandi de Moraes, 360 - CEP: 86250-000 -
Bairro: Centro, Nova Santa Bárbara/PR

RESPONSÁVEL JURiDICO: Angetita Otiveira Martins
Pereira, OAB-PR n" 48857.

OBJETO E P REGISTRADOS

OBJETO - Contratação de empresa para prestação de
serviços médicos.

VALIDADE DA ATA: De íí106/20í5 à í0106/20í6.

DETENTORA DA ATA: HOSPITAL E MATERNIDADE
SANTA RITA DE ASSAI LTDA..ME
CNPJ sob no. 77.561.93410001-27
Rua Manoel Ribas, 1530 Caixa Postal 93 - CEP: 86220-000
- Bairro: Centro, Assaí/PR

RESPONSÁVEL JUR|DICO:
Pereira, OAB-PR n' 48857.

Angelita Oliveira Martins

Diárlo Oficlal Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n"222 -Qenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diarioofi cid@nsb.pr.gov.br

wuav.nsb.pr.gov.br

001 2 5886 MÉDICO COM
ESPECIALIOADE EM

GINECOLOGIA E

OBSTETRICIA 8
HORAS SEMANAIS
ATENDIMENTO E

REALTZAÇÂo DE
PROCEDIMENTOS

AMBUT.ATORIAL

GINECOLÔGICOS E

ATENDIMENTO

OBSTÉTRICO.

SENDO 2 DIAS DA
SEMANA (8 HoRAS
SEMANA|S).

MEDICOS COM

FoRMAçÃo E

rNscRrÇÂ0 N0
CONSELHO DA
CATEGORIA. CRM

E ESPECIALIZAÇÃO

EM GINECOLOGI/r/
OBSTETRICh.

12,00 4.900,

00

58.800,0

0

TOTAL 58.800,

00

00

1

1

AS 23:00 HORAS.

IVE FERIADOS

.20 HORAS

FEIRÀ DAS

rORhL DE

A

ESTADUAIS

MES

ES

12,00 4.350,

00

52.200

,00
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