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ENVELOPE Oí - PROPOSTA DE PREçC

MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

PREGÃO PRESENCIAL NO 62/20í6

RAZÃO SOCTAL DO PROPONENTE: C. K. YOKOTA MÓVEIS

No DO C.N.P.J. DO PROPONENTE: 04.340.GG9/000í-83

o

\ü
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CNPJ: 04 340 669/0001-83 Fornecedor : C. K. yOKOTA TMOVBS

Endereço : RUA ALCIoNE BASTOS 1oB5 - ALTO DA xv - GUAMRAVA/PR- cEpBso65-o2o
Inscrição Estadual: 90585051 26 Contador: CLEVERTON

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

PâtM 1

E-m ail: perf lexmoveis@gneil.com

Telefone: 4230357315 Fax..4236245754 Celular:4299447369
Te lefone contador: 4230352762Representante : ERICSON ROSA CPF: 039.418.599-43

Endereço representante: RUA CoNCORDIA 225 - SÃoCRtSToVÃo- GUARAPUAVA/PR- CEpB5o60-060
E-m aiÍ re p re s e ntante : ericsonrosa@grnail. com
Elanco: 1 - BB Agência: 5795-9 - rcRTAL DO LAGO - GUARAPUAVA/PR

RG: 36513997

Conta: 8227-9

Te lefone re prese ntante : 42gg679g90

Data de abertura: 1Ol2l2O12
Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresao"p"qu"noporte(paraoute,
Lote : OOl Loie OOí

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. U nid Preço Máximo Marca Preço Unitário

a ,.r:r"t .rlt.

Preço TotalModelo

coníeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessuÍa, revestimento dupla face em
laminado melaminico de baixa pressão, bordas laterais com Íita de pVC superf ícies lisas e de
f ácil limpez e desinf ecção. Tampo superior conÍeccionado em madêira agromerada de arta
densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 1g0", bordâs
lateraas em íi'ta de PVC. revestimento melamrnrco Fechadura f rontal, tipo cilindÍico, dobradiças
metálicas com abertura de 270" puxadoÍ€s coníeccionados em aluminro (acabamento fosco).
03 prateleiras internas, confeccaonadas em madeira aglomerada.lS ou 1g mm, com
revestimento melamínico e diversas regulegens de altura e disposrtrvo paÍa f ixaÇâo em aço
tref ilado. coR; branca medindo r,60 x0,95 x o.50 - podendo ter vanaÇão de +r- 1oo/o. Garantia
de f abÍicaçâo de no mínimo .12 meses DE ACORDO COM AS NORI\4AS ABNT

004 Cadeira giratória executiva c/braços tamanho medio
Assento e encosto em compensado murti-raminado de 12 mm. com espuma injetada
anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 4s a 50 mm de espessura.
Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. l}Oo/o poliéster na cor azul
escuro e espessura minimo de 1 mm Boroas em pVC no contorno do estofado. Mecanasmo
tipo "beck sy stem". lnclinação do enccstc mediante acicnamento de alavanca. Molas p/retomo
automátaco do encosto e ajuste zutomático ne Írenagem do reclinadof. 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 senlar, acionada por alavanca. Regulagem de alluÍa do encosto
para apoio lombar. Base giratória com capa de ny lon na cor preta, com afanha de 5 hastes.
apoiado sobre rodízios de duplo giro de ny lon 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 artuÍa x40 cm (mínimo) e s5 cm (máximo)
de largura. base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de proÍundidade -
podendo teÍ variação de +/- 1eo/o. Garantia mínima de oi (um) ano para defeitos de fabricação.
CONTENDO REGISTRO ABNT

005 Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável)

O02 Armário 02 portas: Corpo (laterais, base, prateleiras e f undos) 6,00 UN 662.46 PERFLEX ct-17 348 00 2.088,00

'1.608.00

1 .360.00

420.OO

cadeira empilhável, conÍeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para
transformar em longarina. Assento e encoslo em poripropireno na cor preta. peso suportado
150 kg .GaÍantia '12 meses.
CONTENDO REGISTRO ABNT,

006 Mesa para reÍeitório: Com tampo em compensado, com espessuÍa de 25 mm,

6.00 uN

20.00 uN

í,00 uN

409.58 PLAXMEÍAL

82,00 PLAXMETAL

OPERATIVA

ERGOPLAX FIXA

r§
revestido nas duas f aces em laminado melaminico na cor branca, com bordas em pvc preta.
superf ícies lisas, duradoras e de f ácil Iimpeza e desinfecção. comdimensóes de: 1,20 xo,go x

6Proposta - Vssàr

7r1.55 PERFTEX R F.O2lM 420.OO

v10/2016 1G30



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

?,

CNPJ: 04.M0669/0001-83 Fornecedor: C K. YOKOTA ÍVIOVEIS

Endereço : RUA ALCIONE BASTOS 1085 - ALTO DA XV - GUARAPUAVA/PR - CEp 85065-020
lnscríção Estadual: 90585051 26 Contador: CLEVERTON

E-m ail: perf lexnnveis@grnail.com

TeleÍone: 4230357315 Fax: 4236245754 Cetular:4299447369
Te leÍone contador : 42303527 67

P€tre 2

Re prese ntante : ERICSON ROSA GPF: 039 4'18 599-43 RG:36513997

Conta: 8227-9

Endereço representante: RUA CONCORDIA 225 - SÃo CRISTOVÃO- GUAMRJAVA/PR- CEp85060-060
E-m ail re pre s e ntante : ericsonrosa@gnrail.com

Banco: 1 - BB Agência: 5795-9 - PORTAL DO LAGO - GUAMPUAVA/PR

Te lefone represe ntante : 4299679990

Data de abertura: 101212012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar n. í2312006).
Lote : 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. U n id Preço Máximo Marca Mod elo Preço Unitário Preço Total
0.78 cm, com pés em aço cromado resistente à Íenugem. Acabamentos arredondados
Garantia de 1 (um) ano.DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

007 Mesa paÍa reuniões: Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira

aglomerada cl 25 fim de espessura, revesttda em laminâdo melamínico na cor bÍanca. c/
bordas em PVC. Superficies Iisas, duradoras e de fácil limpeâ e desinÍecção. painel Íronlal
em madeira aglomeíada. Pés em tubc de aço ABNT .l0i0/1020. e seção c/ refoÍço lateÍal
paÍalelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ prntura eletrostática em epóxi pó. ponteiras de
acabamenlo na cor pÍetâ Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/
tratamento anticorrosivo e antiferÍuginoso c/ pintuÍa elelrostática em epóxi pó na cor preto
fosco. tled: 200 x 1 10 cm. Acabamentcs arredondados Garantaa de í (um) ano. DE ACORDO
COM AS NORMAS ABNT.

008 Mesa escritório com gavetas (medida - '1.20 m de laÍg x O,7O cm)
Tampo confeccionado em madeira aglomeÍada de alta resistência e 25 mm de espessura,
revestimento com sistema postf oíming 180' Painel ÍÍontal conf eccionado em madeira
aglomerada de 15 mm de esp€ssuía, revestimento laminado melamínico de alta resistência,
duple fece, baixa pressão. Cclune estÍutural com pêss?gem de acabamento conÍeccionada em
chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos
aÍr€dondados. Com02 gavetas com chave. Garantaa de 'l (um) ano. DE ACORDO COM AS
NORMAS ABNT.

-l
06ó9lAo0r-83

Yokota Móveis - ME

cEP 85.065-
. PARANÀ

2.00 UN

8.00

6,15,66 PERFLEX

268,00 PERFLEX

CL-22

CL-01

438,00

222.OO

PRE@ TOTÁL DO LOTE :

TOTÂL DAPROPOSTA:

876,00

1.776.O0

8.128,00

8. í 28,00

Validade da proposta: 60 dias

ftazo de entrega: 15 dias

n
0434

c. K.
Rua Akione

trIrTO DA XV -
[_ ouennpuAvA

020

J
C BS

CNPJ 04 340,669/000r=83

1tr
6Propcta - Vssár: '1 1.4.1
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C. K. YOKOTA MOVEIS

CNPJ: 04.340.669/0001-83 - t.E: 90585051-26
RUA ALCIONE BASTOS, 1085 - ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
CEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3O3S-1315

pe rÍlexmoveis(Oq ma i l. com

ANEXO DE PROPOSTA

pnBcÃo pRESBNCIAL N" 6zt2ot6

Validade da ProposÍn: 60 (sessenÍo) clios, o cont(tr drt rltúrt rle surt rrpresentação

Prazo de Entregt: uté 1S (quinze) clius upós a solicit«çdo.

Prozo de Pagamerúo: Confortne eclital e seus onexos,,

Garsntia: Conforme exigências clo eclitot e seus onexos.

Declaro oindo eslur de ocorrlo e cienÍe corn lodrts rts exigêncios estipulorla em Eclital.

vulor Íotol rlu Proposía: R$ 8,t2t,00 (oito tttil cento e t,inle e uitrt reais.)

340 66s/ooot-8J
K. Yokota Móveis - ME

Rua Alcione Bastos, 1085

à/

/

' No§ preços propostos esíão previslos, oléru ilo lucro, torlos os cuslos cliretos e indirelos relaíivos aocumprimento integral do obieto do Pregão, envolvendo, entre oulras rlespesas, tribuÍos de quulquer natureza taiscomo: saldrios, encorgos sociais, /iscois e comerciuis, impostos, transportes, segttros, loxas, embalagens e oulras
despesos necessdrias oo.fttrnecimento cl, objeío desra licitàção.

' Declaramos que estamos enquaclroclas no Reginrc cte íriburoçdo de Microempresa e Empresa de pequeno
Poríe, cottforme cslobelece o ortigo 3'clu Lei Complemeníor 123, de 14 cle clez'embro cte 2006.

i
R
04
c.

ÀIrTO DÃ xv - cEP 85.065-020

[_ ouenepuAvA - encnr,rÀ J

Guarapuavar 04 de Outubro de 2016

CNPJ N'04,340. l-83
CHISTIAN KEHDI YOKOTA - REPRESENTANTE LEGAL

RG: 6.022.417-0 - SSp/pR
CPF: 726.439 .609-63
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ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREçOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCTAL No62 /2016
IBI IIFE MEDICAL LTDA. ME
CN PJ : LO.493.O7 g / OOO!_49

\<
'cn

I

IBI UFE MEDICAL UTIÀ

Rua 19 de Dezenbm,lP 1162 -férreo - F0NElFlü:(43) 3158-2565 - Cep:86200-000 - lbiporã - Panr
F-meil' ihiliíctàçe to-nmlcl onm ár - -§r?e , rruut ihílilcmadinzl hlnnonnl onim - l^lylD r. in roz n o vtoT-ro t rE. on.

*§1 ,ffis)



IBI LIFE MEDICAL
PROPOSTA DE PRECOS

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitacão Modalidade: pREGÃO pRESENCTAL Ne. 62l2016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ne 604/2OLS -
APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A Empresa lBl LIFE MEDICAI LTDA - ME, CNPJ 10.493.07qO00149, lnscrição Estadual ne 90463537-54 situada Rua 19 de
Dezembro, 1.162, Térreo, lbiporã, Paraná, neste ato representado por João Henrique Weber Ruiz - Responsávet Legal,
abaixo assinada, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe,
nas seguintes condições:

a)Declaramos que nos preços cotados na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de
lances verbais, estão inclusos todos os custos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete,
embalagens, Treinamento, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos
materiais cotados, bem como transporte, carga e descarga, leis sociais e tributos,
b)o prazo de entrega do equipamento: A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a lícitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 15 (quinze) dias após a solicitação.
c)o local da entrega será: conforme solicitado pelo município de cândido abreu.
d)O prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias.
e)Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo
determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Nome: João Henrique Weber Ruiz Endereço: Rua Santa Sofia ns 43
CEP: 86027-580 Cidade: Londrina UF: Paraná CPF/MF: 042.330.809-ZZ, Cargollunção: sócio- gerente RG ne: 769707g-5
Expedido por: SESP/PR Naturalidade; Paraná Nacionalidade: Brasileira Email: ibilife@sercontel.com.br
f)Prazo de Garantia: Garantia dos Equipamentos e das peças de reposição 12 (doze) meses. Garantimos a substituição
dos materiais, sem ônus para a Administração, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a
apresentar vícios e/ou defeitos. Assistência técnica durante todo o período de garantia.
g) Prazo de Pagamento e Dados bancários: Banco do Brasil, Agência 2110-5 e Conta-Corr ente 22,674-2. lbiporã /paraná.
O pagamento vai ser efetuado no ato da entrega.
h) A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
i) Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de pequeno
Porte,conforme estabelece artigo 3e da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabetecidas no edital e seus anexos.
Que os objetos cotados são de le linha e ótima qualidade.

lbiporã,04 de outubro de 2016.

I'i o.ag g 
* ozg/o(}o í ..oít

ilfi l.i- . 
j;" i-,urül#,.

H.enrique Weber
6§7.078-s.

- SÓCIo PRoPRIETÁRIo.

.330.809-22.

CNPJ: 10.493.078/000í 49
RUA DEZENOVE DE

FONE/FAX (43) 31 58-2565

Rin Í3 çÍ: Dsaembíc, têJI q?iâ 01
Certro

CEPA§&0-O0ú thtporâ-ffi

lE: 90463537-54
DEZEMBRO,1162

Email: ibilife@sercomtel.com.br

rêrm

JI



Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNEGTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

P4?im: '1

C}PJ: 10.493.078/0001-49 Fornecedor : tBt L|FE MEDCAL LTDA. ME

Endereço: RLJA 19 DEDUEMBRO 1.162 - CENTRO- IBtpORÂ/pR- CEp86200_000

lnscrição Estadual: 9046353754

E-mail:

Te lefone : Fax:
Contador: CLODOALDO QUATfl

Celular:
Te lefone contador: (43)3324331 1

Representante: MFAEL RUZ NOGARI CPF:067.121.559-08 RG:91717336

Conta: 22674-2

ENdETEçO TEPTESENTANTE: RUA SANIA SOFA 43 CASA - JARDIM ESPANHA - IBIPORA/PR- CEP86027-580
E-mail representante:
Elanco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BAN@ DO BMSIL - IB|PORA /PR

Telefone represe ntante :

Data de abertura:
Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresadepequenoporte(para
Lote:,o0'1..,l:.!.9!ç'0o1.:.l.:l.,-

No ltêm Descrição do Produto / ServiÇo

ilr,...t. . .. I . . ' .rr .tr: riir.,, ._ .

Qtde. Unid Preço Unitário
.itil i!]1àlt:l,sii',

PÍeço TotalPreço Máxímo Marca Itilodelo
001 Armáío de aço com 8 portas com cadeado: Armário Duplo com Og (oito) 4,00 UN 931,08 GEFLEX 8 PORTAS

02 PORTAS

LV 82

portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo
sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e f osf atizante) 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 n. 24 (O,6Omm). O1 (um) f undo e 02
(dois) meio{ampos (superior e inf erior) conf eccaonados em chapa de aço n 24 (O,6Omm),
reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço n" 1g (í,2mm) fixando as laterais. 1

(um) acabamento f rontal composto de dois f echamentos, o'l (um) superior e 01 (um) inferior,
em chapa n" 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa n. 20
(0,9mm). A base dêverá ser confeccionada em chapa de aço n" 1B (i,2mm) e possuir quatro
pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. o armário deverá conter oB
(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 antema 41x30x42, s
cm. [4ontagem através de rebites. Dimensóes: AJtura: 1,gS metros, Largura: 60 cm,
ProÍundidade; 45 cm. DE ACORDO COM AS NOR|VIAS ABNT

0O2 AÍmário 02 portas: Corpo (lateEis, base, prateleiras e f undos)

931.00

662.00

688,00

3.724.O0

3.972.00

2.752.O0

1.346 00

conÍeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla íace em
laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com f ita de pVC. Superf ícies lisas e de
f ácil limpeza e desinf ecção. Tampo superior conf eccionado em madeira aglomerada de alta
densidade com 25 mm de espessura, sistema postÍorming, bordas frontais 180., boÍdas
lãterais em f ita de PVC. revestimenlo melamínico. Fechadura Írontal, tipo cilíndrico, dobradiças
metálicas com abertura de 270'. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco).
03 prateleiras intemas, conf eccionadas em madeira aglomeÍada 1S ou 1g mm, com
revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo pa€ f ixaçáo em aço
tref ilado. coR: branca medindo 1,60 x0,95 xo,so - podendo tervariação de +l- 1oo/o. Garantia
de f abricação de no minamo 12 meses. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT

003 Armário vitrine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar

6.00

4,OO UN

1 ,00

662,46 GEFLEX

688,48 LEVITA
Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aÇo esmaltado, na
cor branca. Tratamento anti corrosão. Portâ com fechadura cilindrica. pés protegidos por
ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões
aproximadas de 1,50m de altura X0,50m de largura XO,4Om de prof undidade. DE ACORDO
COM AS NORMAS ABNT.

009 Balança Alttropométrica Adulta: Balança eletrônica digital adul:a com

qàí/v

sPropcta - Vssáf, : 1.1.4.1

UN 1.346,65 BALMAK BK 2OO FAN 1 .346,00

12:42.8

régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com
divisÕes de pelo menos 1009, pesagem imediata dispensando prê aquecimento. Acabamento
em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. pés reguláveis em borracha



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

PéOIM2

CtfJ: 10.493.078/0001-49 Fornecedor : lBl LIFEMEDCAL LTDA. ME

Endereço : RUA 19 DE DZEMBRO 1162 - CB.ITRO - IBIPORÁ/FR - CEP 86200-000

lnscrição Estadual: 9046353754

E-mail:

Te lefone: Fax:

Contador: CLODOALDO QUAfn

Celular:

Te lefone contador: (43)3324331 1

Representante: MFAEL RUZ NOGARI CPF:067.121.559-08

Endereço representante: RUA SANTA SOFA 43 CASA - JARDIM ESPANHA - IBIPORA/PR- CEP86027-580

E-mail representante:
Banco: í - BB Agência: 2110-5 - BANCO DO BRASIL - IBIPORA /FR

RG:9í717336

Gonta: 22674-2

Te lefone represe ntante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadÍado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no í2312006).

Lote ,l;;O01 i.,.t.:,.!iole 091,, r : ., :'.

No ltem Oescrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço ÍtÀáximo Marca l\íodelo Preço Unitário Preço Total

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 deveá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos

equipamentos até o local da Assistência Técnica.

CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO,

010 Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros

Capacidade: 42 litros ContÍole totalmente Automático que deve ser realizado atÍavés de

microcontrolador Seleção de Temperatura: 12O 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 f iltro de bronze, elementos f iltrantes em aço inoxidável. Válvula
solenóide: em latáo f orjado tipo diaíragma. Válvula de Segurança: construida 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 adacionamento da água na câmara interna da

autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja:

conf eccionada em aço inoxidável, totalmente perÍurada, para permitir uma boa circulação de

vapor. Tampa/porta: em aÇo inoxidável, laminado, com garantia de 03(kês anos), com anel de

vedação em borracha dê silicone resistente a altas têmperaturas. Sistema de fechamento da

Porta Dispositivo que impeça o Íuncionamento do equipamento com a Porta aberta. Deve seí
construida 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 Íeforçado, com tratamento anticorrosivo e

pintura eletrostática, externa e interna. Deve apÍesentar 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 tempeíatura exceda em 3"C a
temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de

alívio, fusível de proteção, termostato de seguÍança 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 Extemas máximas: 44x56x78cm. Dimensões lntemas

Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências minimas: 2400 w.
Voftagem: 1101220 v . Garantia minima de 1 8 meses para peças e serviços.

CONTEN DO REGISTRO ABNT,

011 Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg: Balança digital de mêdiÇão

1OO UN

í,OO UN

4.2A6,40 STERMAN ASE 42 4.000,00 4 000 00

755.00

t
!r

Nt

exclusiva para crianÇas até 2 anos de idade. Capacidade de pesagêm de, no mínimo, 15 Kg

6Prop6tr - Vssáo: 1.1.4.'l
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presenciat 62t2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Prbim 3

ClfJ: 10.493.07810001-49 Fornecedor : lBt LIFE MEDCAL LTDA. ME
Endereço: RUA'19 DEDU EMBRO 1162 - cENTRo- tBtpoRA/pR- cEp86200-000
lns crição Estad ual: 9046353754

E-mail:
Te lefone : Fax:

Contador: CLODOALDO QUATfl
Celular:

Te le f o ne contador : (43)3324331 1Representante: MFAEL RUZ NOGARI cPF; 067.121.559-08
ENdETEçO TEPTESENtANte: RLJA SANIA SOFA 43 CASA - JARDIM ESPANM - IBIPoRÁ/PR- cEP86027-580
E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BANCO DO BRASTL - tBtpORA /pR

RG:917í7336

Conta: 22674-2

Te iefone representante :

Data de abertura:
Fornecedorenquadradocomomicroemprêsao,emp.esadepequenoporte(p"
Lote: ooí Lot" oot

No ltem Descrição do produto / Serviço Qtd e
."',r.ii.. ilr,, ,,i I

Preço Total
Preço Máximo lllarca ll/lodelo PrêÇo UnitárioGraduaçáo (precisâo) de pesagem de, no máximo, 1O g. Mostrador (display) diqital com

indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecra Tara (zero) no painer frontar.
construída em material resistente e de fácil limpeza. Bândeja no Íormato de concha anatômrca
e f abricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. pés
reguláveis, rêvestidos de materiar antiderrapante (borracha sintética, siricone, etc.) chave
seletora de tensáo de 1 1otzzo v. AÍerida e certif icada pelo lpEÀrvlNMETRo. Garantia mínima
de 01 (um)ano. Acompanha manuar de instrução de uso em idioma português. Assistência
Técnica do equipamento deverá ser no Estado do paraná, se nâo houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a rearizar gratuatamente o transrado dos equipamentos até o rocar da
Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO-

Balde cilÍndrico porta detÍitos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros 4,00
Totalmente construído em aço inoxidáver, tampa acionada por pedar. capacidade aproximada
de 10 litros. Garantia mínima de O.Í (um) ano.

013 Banqueta g,ratória, tipo mocho: Totalmente em aço inoxidável, altuÍa

o12
UN í37,í9 PURTMAX

171 ,65 LEVITA

984.80 LEVITA

492,r1 MD

.IO LITROS

LV 145 I

LV6,I

FD 2OOA

2.00 uN

'112,O0

17't,O0

928.00

492.00

448,00

342.OO

928,00

492.OO

regulável com apoio para os pés. AltuE mínima de 0,46m x máxima de o,6.lm. Estof amento
resistente e com base rígida, revestimento em pvc e espuma de densidade controrada que
permite limpezâ e desinf ecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de f abricação.
DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

014 Carrinho para curativo em inox: Estrutura tubular em aÇo cromado,
tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, vaÍandas e suporte para balde e bacia
cromados, pés com rodizio de 2 a 3" de diâmetro, Íixação do tampo, da prateleira e armaçâo
por meio de paraf usos sobre arrueras de pressão, acompanha o'r barde em arumínio poridà ou
em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de rargura xo,gom de artura xo,7sm de
prof undidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para deÍeitos de f abricação

015 Detector de batimento cardíaco fetal: Detector de batimento cardíaco

1 ,00 UN

1,00
fetal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar
acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bâteria. Medidas: 4 Xg
x'í8 cm. Estas medidas poderão sof rervariação de t 1o o/o. Deverá trazera marca do
fabricante e lote de fabÍicação gravada no aparelho. Garantia mlnima de o1 ano. Apresentar
Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, CertiÍicadode Boas práticas de
Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do paraná.
CONTEN DO REGISTRO REGISTRO MS/ANVISA.

016 Escada crínica 02 degraus; Escada com dois degraus todo em aço inox ou 1,oo uN
aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reÍorçada, com degraus revestidos em

\r
sProp6ta - Vssáo: 1.1 4 1

128.77 LEVITA LV 11I 1 28.00
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6A2ú6
PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS
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CiIPJ: 10 493.078/0001-49 Fornecedor : lBl LIFE MEDCAL LTDA. ME

Endereço : RUA 19 DE DZEMBRO I 162 - CENTRO - tBtpORÃ/FR - CEp 86200_000
lnscrição Estadual: 9046353754

E-mail:

Te lefone: Fax:
Contador: CLODOALE OUATfl

Celular:
Te lefone contador: (43)3324331 1

Representante: MFAEL RUZ NOGARI Cpf: 06Z.1ZSSSOA RG:917í7336

Conta: 22674-2

Telefone represe ntante :
Endereço representante: RUA SANIA SOFA 43CASA - JARDIMESpANt-tA - tBlpORÁ/pR- CEp86027-580
E-mail representante:
Ehnco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BAN@ DO BRASIL - |B|PORA /PR Data de abertura:
FornecedorenquadradocomomicroempresaouempresadepequenoPo'te1para
Lote: 001.. Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Cltde. unid. Preço Máximo Marce l\llod elo Preço Unitário Preço Total
borracha antiderrapante, pés com pontearas em borracha. Garantia mínima de 12 meses

017 Esf igmomanômetroaneÍóide portátil obeso: Manômetro aneróide - montado 1,OO

em armação de material Plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência
a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqúente, com graduação de oo a 3oo mm
Hg. Possibilitar giro de 360" sobre seu eixo paía f acilitaÍ visualização. Braçadeira -
conf eccionada em ny lon siliconizado, de l' qualidade, antialérgico, resistente, extremidade
f lexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do f abricante,
indicaçáo do tamanho da circuníerência do braço, com o comprimento total de 68 centimetros.
largura de '15 centimetros, indicado para verificaçâo adequada da pressão arterial em adultos
obesos e conter indicação do ponto coÍeto de posicionamento sobre â artéria. Válv ula - peça
em metal leve, de mecanismos nas opeÍações de retenção e êsvaziamento do ar comprimido.
Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex: Bolsa e pêra - conf eccionadas em
borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identif icação da marca e Íabricante do produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem -
deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente.
Comprovar assistência lécnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de Os
anos, comprovada através de carta do fomecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como

UN 506.95 BtC

324.17 BtC

OBESO

PEDIATRICO

também o registro no Ministério da Saúde.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

018 Esf igmomanômetroaneróide portátil pedaátrico: Manômetro aneróide - 1,00 UN

250,00

250.00

250.00

250,00
montado em armaçáo de material plástico, envolta por amortecedor embonachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqüente, com graduaÇão de oo a
300 mm Hg. Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo pâra f acilitar visualização. Braçadeira -
conf eccionada em nylon siliconizado, de p qualidade, antaalérgico, resistente, extremidade
f lexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do f abricante.
indicação do tamânho da circunÍerência do braÇo, com o comprimento total de 2g,s
centímetros, largura de g centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arteÍial
em crianças e conter indicaçáo do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula -
peça em metal leve, de mecanismos nas operaçóes de rêtenção e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêÍa _

confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex.
Deverá possuir identificacáo da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.
Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro

\ôÕ"

material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, compÍovada através de carta do
fornecedor. os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do

6Prop6ta - Vssáo:'1.'1.4.1



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

P4?im: 5

CIPJ: 10.493.078/0001-49 Fornecedor : lBl LIFE MEDCAL LTDA ME

Endereço : RUA 19 DE DEZEMBRO 1 162 - CENTRO - IBIPORA/PR - CEP 86200-000

lnscrição Estadual: 9046353754

E-mail:

Telefone: Fax:

Contador: CLODOALDO OUAl-fl
Celular:

Te lef one co ntad o r : (43)3324331 I
Representante: MFAEL RUZ NOGARI CpF: 067.121.559-08
Endereço representante: RLIA SANIA SOFA 43 CASA - JARDIM ESPANHA - IBIPORA/PR - CEP 86027-580

E-mail representante:
Ehnco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BAN@ DO Bp,qSTL - tBtpORA /pR

RG:917'17336

Conta: 22674-2

Telefone represe ntante :

Data de abertura:
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementer no 123/2006).
Lotê: 001 .Lote 001,

No ltem DêscÍição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Ítltáximo [tibrca tl/lodelo Preço Unitário Preço Total
IPEM certif icando sua af eriçâo individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar
assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português
CONTENDO REGISTRO NO IPE[i E ANVISA,

019 Esf igmomanômetro para adulto: Manômetro aneróide - montado em armaçâo 1.00 uN

020

de material plástico, envolta poí amortecedor embonachado para maior resistência a quedas.
Deverá ser resistente a desregulagemfreqüente, com graduação de OO a 3OO mm Hg.
Possibilitar giro de 360" sobre seu eixo pâra facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada
em ny lon siliconizado, de 1a qualidade, antialérgico, resistente, extremidade f lexível,
impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do f abricante, andicaÇáo do
tamanho da circunÍerência do braço. com o comprimento total de 54 centimetros, largura de
'14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter
indicaçâo do ponto correto de posicionamento sobre a artéía. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operaÇôes de retençáo e esvaziamento do aÍ comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - conf eccionadas em bonacha especial de
comprovada vedaçâo e resistência, livre de látex; Deverá possuir identiÍicação da marca e
f abricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado
individualmente em bolsa plástica, couruim ou outro material resistente. Garantia minima de
calibração de 05 anos, comprovada através de carta do Íornecedor. Os aparelhos quando
entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certiflcando sua aferição
individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do
Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

Estetoscópio adulto: Com duas olivas maleáveis de bonacha macia ou Z,OO

similar, com sistema de f ixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons
de baixa e alta fÍeqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo oconer variaçáo de até
10 Hz para o menoÍ valor e de alé 20 Hz para o maioÍ valor. O diaf ragma deverá possuir uma
espessura entre 200 e 350 micra e deverá conteranel não frio flexível e consistente,
facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteÇão de borracha macia e consistente. Na
extremidade proximal deveÍá possuir mola na junçâo dos tubos auriculares, permitindo
flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos
auditivos extemos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantía de no minimo um
(1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência
técnica local compÍovada.
CONTENOO REGISTRO MS/ANVISA.

Estetoscópio pediatrico: Com duas olivas maleáveis de borracha macia 1,OO

ou similar, com sistema de f ixação sem rosca Registro MS/ ANVISA Formato duo-sonic que

UN

506,95 BIC

't45,96 BIC

ADU LTO

ADU LTO

250,00

65,00

250,00

1 30.00

\§

o22
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

P4?im: 6

CtfJ: 10.493.078/0001-49 Fornecedor : tBt L|FE MEDCAL LTDA. ME

Endereço: RUA 19 DEDZE\4BRO 1162 - CENTRO- tBtpORA/pR- CEp86200-000
lns crição Estadual: 9046353754

E-mail:

Telefone: Fax:
Contador: CLODOALDO OUATfl

Celular:
Te lefone contador: (43)3324331 1

Representante: MFAEL RUZ NOGARJ cPF; 067.121.559-08 RG:91717336

Conta: 22674-2

Te lefone represe ntante :
ENdETCçOTEpresentante: RUASANIASOFA 43CASA-JARDIMESPANHA-IBIPoRÁ/PR-cEP86027-580
E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BANCO DO BRASIL - |B|PORA /PR Data de abertura:
FornecedorenquadradocomomicroempreSaouempresadepequenoporte(paraob
Lote : 00í Lote 001

No ltem Oescrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca n/bdêlo PreÇo Unitário Preço Total
permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 5oo Hz, podendo
ocorrer variação de ate 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O
diaÍragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não fno
flexível e consistente, facilitando sua limpeza. BoÍda do sino com pÍoteçáo de bonacha macra
e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junçáo dos tubos auriculares,
permitindo f lexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptaçáo suave das olivas nos
condutos auditivos externos Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no
mÍnimo um (1) ano.
CONTENDO REGt STRO iilS/ANVtSA.

O23 Foco Auxiliar: Luminária f lexivel com lâmpada, estrutura em tubo
redondo de 1" x 1,20mm. comanel de Íixação, hastef lexÍvel e cromada, pés em f erro Íundido,
acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,1ocm e máximo de 1,6ocm. o f io de
alimentaçãoelétricadeveteÍnomínimoí,3om.Acompanhalámpadade110v. Garantiade
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnternacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.

O24 lú€sa auxiliar para materiat ginecológico: Tampa e prateleiÍa em chapa 1,00
de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,2omm, pés providos de rodas
giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas.
Fixação da prateleira sela por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X
0,60 x0,80m. Garantia de '1(um) ano. Fabricado de acordo com padrõês lnternacionais de
Qualidade, Normas da ABNT. Apresentar Registro no MS/ANVISA

O25 Mesa de exame clínico: Estrutura tubular metálica esmâltada na coí

1.00 uN

1,OO UN

459,52 MEDLIGTH

898.35 LEVITA

347,78 LEVITA

ILUMINA

LV16I

LV 19

368.00

400,00

347,00

368.00

400,00

347.O0
branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de l'
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 so mm
Dimensôes aproximadas de 'r,Bsm de comprimento X 0,som de rargura x o,go de artura.
Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrôes lnternacionais de Qualidade, Normas
da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVtSA.

026 Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã): 1,OO

Estrutura em madeira com espessura minima de 1s mm, MDF de f abícante certif icado,
revestido em laminedo decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1)
porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão
ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da
parte externa. As gavetas deveráo ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As
dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá serestof ado, revestido em courvim marrom.

\^y
2.457.O02.4s7.96 LEVITA LV2OO 2.457,O0

6Propctã - Vsstu: 1 1.4 1
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PROPOSTA DE
CIPJ: 10.493.078/0001-49 Fornecedor: lBl L|FEMEDCAL LTDA ME

Endereço: RUA í9 DEDZEMBRO 1162 - CENTRO- tBtpORA/pR- CEp86200-000
lns crição Estad ual: 9046353754

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

E-mail:

Te lefone :

Contador: CLODOALDO OUATfl

P{;ire 7

Fax: Celular:

Te lef o ne contador: (43\3324331 1

Representante: MFAEL RUZ NOGART CPF: 067. 12í.559-08 RG:917í7336

Conta: 22674-2

ENdETCçO TEpresentante: RUA SANIA SOFA 43 CASA . JARDIM ESPANHA - IBIPoRÂ/PR- cEP86027-580
E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BAN@ DO BMSIL - IBIPORA /FR

Te lefone re prese ntante :

Data de aberture:
Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresadepequenoporte(paraooie
Lotê: 001 Lote OO1

No ltêm Descrição do Produto / ServiÇo Qtde. Un id. Preço Máximo llilarca ll/lod elo Preço Unitário Preço Total
sendo as partes anterior e posterior do leito ajustáv el atrav és de cremalheiras duplas, unidas
entÍe si, fabricadas em aço inoxidável, com no mÍnimo quatro (4) posições. o móvel deverá vir
acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que pemitam ajuste
de altura e com mobilidade antero-posterioÍ A fixação desta haste deveÉ ser feita através de
uma estrulura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gâveta para escoamento de
liquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da
abertura f eito no móvel para a mesma, não podendo Íicar espaço para acúmulo de su.ieiras. A
gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do
móvel (vanação permitida 5%): Comprimento .l,BSm, Registro ABNT largura 0,64m, altura
0,76m. Dimensóes do estof amento (variaçáo pemitida 5%): Comprimento 1,8Sm; largura
0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central o,1om. o revestimento estofado
deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soft g marrom. A marca
do f abricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica f ixada de f orma resistente
na cama. Garantia de '1(um) ano. Fabricado de acordo com padróes lnternacionais de
Qualidâde, Normas da ABNT.

O27 Otoscópio: Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra 1,00 uN
óptica em material de alta resistência. Lâmpada halóqena, lente de aumento de 2.Sx e 05
especulos permanentes de plástico com diámetros aproximados: 2,5mm-3,omm-3,smm-4,omm-
8,0mm. PossuirreguladoÍdealtaebaixaluminosidadeeencaixeparavisorsobressalente.
Possuir cabo em aço inox idáv el. Possuir v isoÍ articulado ao cabeçote e móv el. Acom panhar
lâmpada e visor sobÍessalente. Apresentarcabo em aço inoxidável de tamanho médio para
pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de antensidade de luz desejável. Alimentâção 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'r ano. Apresentar Registro no MS/ANVlsA, Manual e catálogo em português.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do paraná, se não houver, a
empresa v encedofa dev erá comprometer-se a reallzar gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assistência Técnica.
CONTEN DO REGI STRO MS/ANVISA.

028 Desf ibrilador a Semi Automáilco DEA : Aparelho utitizado para 1,OO

inteÍpretar automaticamênte o traçado do ECG da vítama e aplicar mediante acionamento
manual, o choque para reversâo de parada cardíaca nos casos de fibrilaÇáo ou taquicardia
ventricular. caÍacterísticas Gerais: o equipâmento será utilizado para interpretar
automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o
choque para reversáo de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular,
devendo ser composto de: 1 - uma bolsa para transportê do desfibrilador que deverá ser

366,25 MD oMtNr 3000

)"v

366,00 366.00

9. 1 07.00

sPropGta-Vssão:1141
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Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

Págim: 8

CtfJ: "10.493.078/0001-49 Fornecedor: lBl LIFEMEDCAL LTDA ME

Endereço: RUA 19 DEDZEI\íBRO 1162 - CENTRO- IBIPORA/FR- CEP86200-000

Ins crição Estad ual: 9046353754

E-mail:

Telefone: Fax:

Contador: CLODOALDO QUATfl

Ce lular:
Telefone contador: (43)3324331 1

Representante: MFAEL RUZ NOGARI CPF:067.121.559-08

Endereço rêpresentante: RI,JA SANIA SOFA 43 CASA - JARDIM ESPANIiA - IBIPORÂ/PR- CEP86027-580

E-mail representante:
Banco: I - BB Agência: 2110-5 - BANCO DO BRASIL - IBIPORA /PR

RG:91717336

Conta: 22674-2

Telefone representante :

[hta de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar n" 123120061.

Lote : '901 Lote 001 ,,,.

No ltem Oescrição do Produto / Serviço Qtdê. Unid. Preço ÍlÂâximo llilarca PreÇo Unitário Preço Totaltt/bdelo

confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios. módulo

compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250Xí40)€00mm, possuindo onda

biÍásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças.

O choque para adultos deverá ser, no minimo, de 100 J (cem.joules). O choque para crianças

deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta ioules). Deverá acompanhar bateria não

recarregável de Lítio de alta perf ormance para no minimo 50 choques ou 6 horas de

monitorizaçáo. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não

poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos
adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais,
descartáveis. - Deverá possuir instruçóes de áudio bem claras e ícones visuais auto
explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG

contÍnuo. eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta

inf ravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional 'windNs )(P" ou superior
para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG,
procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fomecido
hardware e soÍtware necessários para esta tÍansmissáo. - Deverá realiza r auto-teste periódico

com avisos de bateÍia baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em

português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com andicador luminoso. -

Oeverá apÍesentar no mínimo certif icação - lP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a

queda, no minimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos
(procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identif icaÇão dos eletrodos,

dlf erenciando o de adulto e o inf antil: - Deverá possuirtempo de carga para aplicação de

choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conrunto de pilhas

novo totalmente canegado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do

fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

O29 Aparelho para a inalação uso individual: Aparelho que permita a

a inalação em qualquer posição - em pe, deitado ou em Registro inalaçáo- uso movimento- sem

risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilizaçáo ANVISA individual na
administração de soro f isiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de

intensidade de név oa tipo deslizante e v ir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-
som c/ transdutor incorporado: 01 jg c/ 15 copos; 0'l tubo corrugado flexível e conectores 105

cm comp. aprox.t 02 máscaras; tampa do reseruatório; boquilha p/ inalação oral; manual de

instruçóes. Cuntrole de lntensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões
aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 13509. Consumo Max l7 w. Dados Técnicos - 1101220

v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual

e Catálogo em português, garantia mínima de '12 meses.

1.00 uN 1.063,06 TNALAR COMPACTO 400,00 400,00

6Propcta - Vssão: 1.1.4.1
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CtfJ: 10.493.078/0001-49 Fornecedor: lBl LIFEMEDCAL LTDA. ME
Endereço : RUA í 9 DE DzE/tBRo 1162 - cENTRo - BtrcRAipR - cEp 86200-000
lnscríção Es tad ual: 9046353754

/ sERVtÇOS

E-mail:
Te lefone : Fax:

Contador: CLODOALDO QUAT-I
Celular:

Te le f o ne co ntad o r : (43)3324331 1Representante: MFAEL RUZ NOCúR|

Endereço representante: RLIA SANIA SOFA
E-mail representante:
Elanco: í - BB

CPF:067.121.559-08
43 CASA - JARDM ESPANI-A - IBIPORÃ/PR- CEP86027-580

Agência: 2110-5 - BANCO DO BRASTL - tBtpORA /pR

RG:91717336

Conta: 22674-2

Te lefone represe ntante :

Data de abertura:
Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresaoepequenoporte(pa
Lote : oo1 Lote oo1

,'rli, -' .lli

Preço Unitário
No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Ívláximo lllarca ll/lod elo Preço TotalCONTENDO REGISTRO NA ANVISA

031 OÍtalmoscópio :Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, XenonHalógena ou LED 1 .00
acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção minima de 6 abêrturas, com f iltro livre de veÍmelho
(utiliável em quarquer abertura), Filtro polarizador para eliminaçáo de ref lexo Mínimo de 20
lentes para ajustes de dioptrias; Faixa m ínima de dioplrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias
iluminado: saída de ruz e abeúura serada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteçáo
para evitar riscos na lente, cabeça em ABS resistente a impactos; clipe de bolso e interruptor
liga/desliga integrado ao cabo; cabo metárico; Arimentaçâo através de pirhas arcarinas e ou
baleria Íecarregável, em caso de bateria recarregáver deve acompanhar recanegador de
bateria; Estoio macio ou rígido; Garantia mÍnima de O1 ano;Manual de instruçóes em
Português,Apresentar registro na ANVISA.

O32 Conjunto Odontologico-Cêdeira, Equipo, Refletor, unidade 1 ,00

881,33 MD

13.600,00 DENTMED

oMtNt 3000

MAGNUS

881 ,00

I 1.200,00

88'l ,00

1 1.200,00auxiliar acoplada à cadeira: conjunto de equipamentos compativeis e produzidos pelo mesmo
fabricante, composto Registro no odontorógico peros componentes abaixo reracionadosi
INMETRo (cadeira, equipo, ref retor, unidade cadeira odontorógica. Estrutura f abricada em aço.
Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade eslática e dinâmrca
em todas as posições de uso e ANVTSA auxiriar acoprada na sua capacidade máxima. Base c/
proteção em boracha ou material similar. à cadeira) Rêvestimento do estof amento em material
PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. proteçâo plástica p/ os pés do paciente.
Braço da cadeira c/ Íormato e fixaçáo que facaritem o acesso do paciente. Encosto da cabeça
articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/
atuadores hidráulicos ou moto-redutores. controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e
descida do assento e do encosto. Arimentação elétrica 1 ío ou 220 v (6oHz), de acordo c/ a
rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg.
Fornecimento de plantas baixas ê outras necessáÍias p/ a perfeita instalação do equipamento,
c/ todas as inf ormações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento
de manuais de op€raçáo e manuais de seruiço c/ vasta -.... - exprodida e detarhamento das
peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e
hidráulicos. Garantia mínima do coniunto de í2 meses. Equipo odontorógico tipo cart ou
acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. l"ipo
Acoplado: bÍaço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e
movimento vertical). Três teÍminais, sendo o1 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), o1 p/ arta
rotação (tipo borden) e o1 seringa tríprice. suporte das pontas c/ acionamento individuar e
auiomático. Pintura epóxi ou eretrostática, totalmente lisa. sistema de desinÍecção 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 ligaçáo (distribuição), sendo as

6PÍ@Gla - Vssâf,; 1.1.4.1
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

Pátim: 10

ClfJ: 10.493.078/0001-49 Fornecedor : lBl LIFE MEDCAL LTDA. ME

Endereço : RLIA 19 DE DZEMBRO .l 162 - CENTRO - IBIPORA/PR - CEP 86200-000

lns crição Estadual: 9046353754

E-mail:

Telefone: Fax:

Contador: CLODOALDO QUATI
Gelular:

Te lefone contador: (43)3324331 1

Representante: RAFAEL RUZ NOGARI

Endereço representante: RUA SANTA SOFA

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

cPF" 067.121.559-08

43 CASA . JARDIM ESPANM . IBIPORA/PR- CEP86027-580

Agência: 2110-5 - BANCO DO BRASIL - IBIPORA iPR

RG:91717336

Conta: 22674-2

Telefone represe ntante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para ob-ter os beneficios da lei complementar no 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

No ltem Oescrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. PreÇo ?úáximo [llarca Preço Unitário Preço Totali/lodelo
mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalaçáo.
Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e
sistema de desiníecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml.
Bandejas removiveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideiÍa
removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, Íixado à unidade de água ou
à caixa de Iigação, 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-corrosáo. Pintura epóxi ou eletroslática, totalmente lisa. Garantia mínima de l2
meses.
CONTENDO REGISTRO NO INMETRO E ANVISA.

Caneta de Alta rotaçáo: Caneta de alta rotação com cabo invertido no

mesmo sentido da cabeça, aumentando a Registro Rotaçáo v isibilidade do operador durante o
pÍocedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulaçáo MS/ de 45'. Alto torque, confeccionada em

aluminio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superf icial, Íacilitando a
desinfecçâo; cabeça com linhas ârredondadas; baixo nível de ruido: sistema de rolamentos
apoiado. Peso g 38 a 44. ANVISA Rotação (rpm) O a 420.000. Fixação da broca (saca broca).
Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (Umin) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro
(d8)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

CONTEN DO REGISTRO MS/ANVISA.

034 Contra ÂNGULO: Contra Ângulo lntra MXcom rêf rigeração externa ao

1,OO UN

1.00 uN

1 .00

448.62 SCHUSTER

450-OO SCHUSTER

z 10r

T10

448.00

450,00

448,00

450.00

corpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação sáo transmitidos
à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotaçáo de transmissão 1:1.

Corpo em alumínio anodizado, giro Iivre de 360' sobre o micro motor, ângulo de 20" graus entre
o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca poÍ lámina de aço deslocável lateralmente
em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da bÍoca, tamanho co Especificaçôes: Spray:
Com spray externo ao corpo, Conexâo: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversáo,
Pressão Ar:60 a 80 (PSl), Consumo de ar: 65 (Umin), Razâo de Transmissão de velocidade:
1:1, Autoclavável: 135'C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISAe assistência técnica
em todo Estado do Paraná.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

037 Geladeira para guarda de vacinas com registro nâ ANVISA

)js
22.030.00

sProposta - Vtrsà: 1.1.4.1

UN 22.030,OO TNDREL RW 44OD 22.030,00

@llqn$12.42.24

Equipamento vertical, de f ormato extemo e intemo íetangular, desenvolvido especif icamente
para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis),
refrigeração com circulaçáo de ar forçado, registro na ANVISA, câmara intema em aço
inoxidável, com quatro gavetas Íabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas,
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Pregão Presencial 62t2016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

Pagim: '11

CIPJ: 10.493.078/000'1-49 Fornecedor : tBt L|FE MEDCAL LTDA. ME

Endereço: RLIA 19 DEDZEMBRO 1162 - cENTRo- tBtpoRA/pR- cEp86200-000
lns crição Estadual: 9046353754

E-mail:
Te lefone : Fax:

Contador: CLODOA LDO QUATfl
Ce lu lar:

Te le f o ne contad or: (43)3324331 1Representante: MFAEL RUZ NOGARI CPF: 067.'121 559-08 RG:91717336

Conta: 22674-2

ENdETEçO TEPTESENTANTE: RUA SANIA SOFA 43 CASA - JARDIM ESPAN|-{A - IBIPORÂ/PR- CEP86027-580
E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BAN@ DO BRASTL - |B|PORA /pR

Telefone represe ntante :

Data de abertura:
Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresadepequenoporte(paraô
Lote : 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Cltde. Preço Máximo ll/larca tt/bdelo Preço Unitário Preço Totalisolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de cFC,
porta de acesso vertical com visor de vidro tripro com sastema antiembaçamento, equipado
com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de
comando e controle f ronter e superior de Íácil acesso, com comando eletrônico digital micro
prmessado programáver de 2"c a 8'c, temperatura controlada automaticamente a 4"c por
solução, sistema de ararme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando dagitar micro
processado com temperatura de momenlo máxima e mÍnima no pâinel, sistema silenciador de
alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. chave geral de
energia, luz intema temporizada com acionamento externo mesmo com porta f echada por 50
segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60
Hz, polência de 400 Watts, consumo 148KWHM, manual do proprietário em português.
oiscadortelef ônico para até lrês números. sistema de emergência integÍado que mantenha a
temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra deÍeitos
de fabricaçáo por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do
Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizr gratuitamente
o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

038 Kit Saúde Reprodutiva: Cada kit contendo: - 1 álbum grande de 1,00 UN
f amiliar e reprodutivo contendo f iguras coloridas sobÍe o aparelho reprodutor f eminino,
masculino, amamentãção, métodos contraceptivos naturars. metodos de baneira, métodos
quimicos e métodos def initivos. Deve serapresentado em capa dura e espiral tipo,,wire-o".
Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o
tema. Deverá acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de
barreira (diaf ragma, Dlu, preservativo masculino, preservativo f eminino); métodos químicos
(anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos def initivos
(laqueadura e vasectomia). opção: sacora para Transporte. - Kit Reprodutor Feminino e
Masculino - vulva de silicone e pênis de 'Í3,5 cm com escroto. para o ensino da colocação da
camisinha f eminina e masculana e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento,
cuidado com a higiene pessoâl e prevençâo de DST'. Acondicionado em esto.io especial.
Medidas do Estojo: í8,s cm x 12 cm. peso: o,4oo g (com pênis de 13,5 cm) - Modero pérvico
de Acrilico - tridimensiônal, f abricado em acrílico com uma lámina móvel que permite
visualizaroendométrioeosórgãosquecompóemoaparelhoreprodutorfeminino Utilizado
também para demonstração da corocaÇâo de diaíragma, do Dru e da camisinha f eminrna.
Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caaxa especial pira transporte. Medidas: 24
cm x 22 cm . Peso: 0,550 kg - Modelo pélvico de Bonacha _ modelo pélvico do aparelho
reprodutoÍ feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocaçâo
do diaf ragma, camisinha f eminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo

4.644.67 SEMTNA SAUDE REPRODUTIVA 4.000,00 4.000.00

s
\

e)

r
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CtfJ: '10.493 078/0001-49 Fornecedor : tBt L|FE MEDCAL LTDA. ME

Endereço: RUA 19 DEDZEMBRO í162 - CENTRO- tBtPORA/pR- CEp86200-000
lnscrição Estad ual: 9046353754

E-mail:

Telefone: Fax:
Contador: CLODOALDO QUAfn

Celular:

Te lefone contador: (43)3324331 1

Representante: MFAEL RUZ NOGARI CPF: 067 121.559-08 RG:9í717336

Conta: 22674-2

Endereço representante: RLIA sANIA SOFA 43 CASA - JARDTM ESPANI-A - tBtpoRA/pR- cEp86027-580
E-mail representante:
Ehnco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BAN@ DO BRASIL - IBIPORA /PR

Telefone represe ntante :

Data de abertura:
Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresadepequenoporte(paraoute,osoe
Lote : 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid Preço Máximo ltlarca tlilodelo Preço Unitário Preço Total
atÉvés do toque no colo do útero e demonstrar a relaçáo sexual. Ívledadas: 12,5 cm x 1i,s cm
x 9,5 cm Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha - modelos penianos com formato natural (com
bolsa escrotal), - - apresentados nas cores morena e negra com lamanho de 15 cm para fins
educativos. Mêdidas: 15 cm Peso: 0,300 k9. - euadro lmantado com imagens na frente e
verso do Aparelho Rêprodutor Masculino e Feminino contendo 37 figuras imantadas para
mostrar sobre: sexualidade, Menstruação, Ivtétodos contraceptivos e Definitivos, Reprodução e
Gestãção. oeve acompanhar suporte de madeira, cademo sobre orientaçáo contraceptiva.
manual de instrução e sacola para transporte. Medidas: so cm x 37 cm peso: 2.650 kg - euadro
de métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo 1 Diaf ragma, .t DlU, í
Preseruativo Masculino ê '1 Feminino, I Anticoncepcional oral e 1 lnjetável e 1 contracepção
de Emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos. de forma real. Deverá
acompanhar 1 caderno sobre Orientação Contrâceptiva bem como suporte de madeira.
Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: í,700 kg - Sacola para transporte e acondicionamento dos
materiais educativos, confeccionada em ny lon com alça tiracolo e fechamento com zíper de
dois cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm peso: 0,400 kg

Kit de Equipamento de Urgencia Equipamento Laringoscopio inf antil/ 1,00 uN 3.435.67 MD FIBTA OPTICA 1 .600,00 1 600.00
adulto com conjunto de laminas 2 Ambu Adulto com mascaras 3 ambus inf antil com mascaras
4 jogo de canulas de gueder n 5,7 9 e inÍantil 3 e 5:
LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA.Descrição básica-Dispositivo médico-Registro nâ
EQUIPAMENTO hospitalar utilizado para auxiliar na entubaÇâo endotraqueal. ANVISA
URGENCIA Especif icações técnicas mínlmas: EeulPAMENTo conjunto de laringoscópio com
cabo em metal recartilhâdo e alimentaçáo através de pilhas tipo c. 1-Laringoscópio Lâmpada de
LED com vida útil aproximada de 50.ooo hoÍas, que proporcione maior inf antil/adulto
luminosidade. com conjunto de Lâminas em aço inoxidável com transmissáo de luz por f ibra
óptica. lâminas. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2,3 e 4,
e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1,2,3 e 4.2-Ambú Adulto Todas as lâminas deveÍáo
ser isentas de pontos de soldas e autoclaváv eis. com máscaras. As lâminas e os cabos
devem possuiÍ sistema codif icado verde compatíveis com laringoscópios de f ibra óptica
padrão internacional. 3- Ambú lnfantil Deve acompanhar um estoio para acondicionar o
conjunto, duas lâmpadas com máscaras. sobressalentes e manual de instruções em português
REANIMADoR Ívl,cNUAL (AMBU) 

- adulto e inÍantil -Descrição básica-são balóes auto-
inf láveis transparentes que permitem praticar ventilação artif lcial manual sobre s-Jogo de
cânulas máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutiliáveis.
deGuedel (adulto Especif icaçôes técnicas mínimas- Aspectos gerais n"05,7 eg e Reanimador
manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com anf antil n. 3.s1) válvula
pop-off de alívio de pressâo válvula unidireclonal transparente com membrana de segurança na
porção anterioÍ, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da

\"y
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Município de Cândido de Abreu

Pregão PresencÍa! 6A20í6

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

P4?im: '13

CIPJ: 10.493.078/0001-49 Fornecedor : lBl LIFE MEDCAL LTDA ME

Endereço: RUA 19 DEDZEMBRO 1162 - CENTRO- IBIPORÂ/FR- CEP86200-000

lns cr ição Estad ual: 9046353754

E-mail:

Te lefone : Fax:

Contador: CLODOALDO QUATn

Celular:
Te lefone contador: (43\3324331 1

Representante: MFAEL RUZ NOGARI

Endereço representante: RUA SANTA SOFA

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

CPF: 067.121.559-08

43 CASA - JARDIM ESPANHA - IBIPORA/PR- CEP86027-580

Agência: 2110-5 - BAN@ DO BMSIL - IBIPORA /PR

RG:91717336

Conta: 22674-2

Te Iefone re presentânte :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no'123/2006).

Lote i,, 001 Lote 001

No ltem Oescrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Íl/brca Preço Unitário Preço TotalÍvbdêlo

f ace do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula
posterior, com entÍada suplementar de oxigênio e de ar ambaente. Capacidades: Adulto, balão
auto-inÍlável com volume mÍnimo de 1.800 ml e reseruatório minimo de 2000 ml; Pediátrico,
balão auto-inÍlável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mÍnimo de 2000 ml; Deve ser
fornecida uma máscara para v entilação para cada unidade, com a seguinte característica:
tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inf lável;
tamanho pediátÍico, máscara rígidâ transparente com borda maleável de silicone, ou borda
inf lável; Deve cumprir normas ISO .10651-4:2002 e ISO 8382, 1988. Deve ser totalmente
desmontável parâ limpezâ e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser
compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de Íuncionamento
descritos no manual para garantir o bom f uncionamento do equipamento sempre que o mesmo
for montado. Todas as partes e acessóÍios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL-Descriçáo básica-Tubos em PVC. utilizados para controle de
vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiraçáo de secreções,
vômitos, etc. Especif icações técnicas minimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou
irritantes, Com linha radiopacâ, superf icie lisa, estéreis, Oíficio proximal com diâmetro padrão
e conexão Standard. e orif ício distai. Dotado de balonete distai macio e Ílexível de alto volume
e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distai.
Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com balonete CÂNULA OROFARTNGEA (GUEDEL)- DescriÇão básica-
Equipamento médicohospitalar destinado a manutenÇão de permeabilidade das vias aéreas
superioÍes em pacientes com rebaixamento de nível de conscência. Especificações técnicas
minimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodorc, nâo f Iexível à pressáo de
mordedura; PorÇão proximal com apoio para lábios ou dentiçáo anterior do paciente; PorÇão
distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e
introdução de sonda de aspiração, Numeraçáo: í, 3, 5
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA,

IJo.agS,oza/oooí"{í1
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PREçO TOTÂL DO LOTE :

TOTA DAPROPOSTA:

73.886,00

73.886,00

Validade da proposta: 60 dias

frazo de entrega: 15 dias

or- \\.r0I
CNPJ: 1 0.493.078/0001 -49

sPropcta - Vssão: 1.1.4.1 cBl1ü2o1612:42:28
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Móveis Hospitalares Isentos de Registro na ANVISA

De acordo com a:

o Resolução - RDC ne 24, de 21de maio de 2009;
o Resolução - RDC ne L85, de 22 de outubro de 2001 e;

o Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde (Lista Exemplificotival disponibilizada

no site da ANVISA:

http://www.anvisa.gov.brlprodutosaude/enquadramento/nao considerado.pdf

Segundo a RDC 185, de 22 de outubro de 2001, Anexo l, item L3:

,,W!.@:Produtoporaasaúde,talcomoequipamento,oparelho,moteriol,artigoousistemade

O uso ou aplicoçõo medica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratomento,
reabilitaçõo ou anticoncepçõo e que nõo utiliza meio farmacologico, imunológico ou metabolico poro

realizar sua principol funçõo em seres humonos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tois
meios."

Segundo ainda a RDC 185, de 22 de outubro de 2001-, Anexo

" ll. Regras

1. Produtos Médicos Não-lnvasivos

Regra 7

Todos produtos médicos não invasivos estão no closse l, exceto aqueles aos quais se oplicam os regras a

o9

L{&
I

) seOuir.

Regro 2

Todos produtos médicos nõo-invasivos destinados ao ormozenamento ou conduçõo de sangue, fluidos ou
tecidos corporais, tíquidos ou goses destinados a perfusõo, odministraçõo ou introdução no corpo, estdo na
Classe ll:
a) se puderem ser conectados o um produto medico ativo da Closse lt ou de umo Classe superior;
b) se forem destinados a conduçõo, armozenomento ou transporte de sangue ou de outros fluidos corporais
ou ormozenomento de órgõos, partes de orgãos ou tecidos do corpo;
em todos outros casos pertencem à Classe l.

Regra 3

Todos produtos medicos nõo-invosivos destinodos a modificar o composição químico ou biologica do
songue, de outros fluidos corporais ou de outros líquidos destinodos o introduçõo no corpo, estõo no Classe
lll, exceto se o tratomento consiste de filtraçdo, centrifugoçõo ou trocos de gases ou de calor, nestes cosos
pertencem à Closse ll.



h,
Regro 4

Todos produtos médicos não-invasivos que entrem em contato com a pele lesada:
o) enquodram-se no Closse I se estõo destinodos o ser usodos como borreira mecânica, poro compressão ou
pora absorçõo de exsudados;
b) enquadram-se no Classe llt se estão destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham
produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção;
c) enquodram-se no Classe tl em todos outros cosos, incluindo os produtos médicos destinados
principalmente a otuar no micro-entorno de umo ferida.,'

De acordo com a RDC24, de 21de maio de 2009, Art. 2e

" Paro fins do cadastramento integram os relações previstos no § 1e do art. 25 do Lei n' 6.360, de 7976, os
produtos para saúde que, segundo a clossificaçõo de risco odotoda pela ANVtSA, se enquadram nos duos
closses de menor risco, le ll."

Segundo

15) Mobiliários hospitalares (mesas, cadeiras, camas, etc.) precisam de registro na Anvisa?
A Resolução Anvisa RDC ne 260/02, regulamenta o enquadramento sanitário dos produtos médicos. para
tanto, existem três relações exemplificativas, em formato PDF, da aplicação desta norma para produtos de
baixo risco: produtos sujeitos a registro classe l, sujeitos a cadastro e produtos não considerados produtos
para saúde. Estes últimos, não necessitam de autorização da Anvisa para comercialização.
Listas disponíveis no sítio eletrônico:
http://www.anvisa.gov.brlprodutosaude/enquadramento/index.htm ou www.anvisa.gov.br > Áreas de
Atuação > Produtos para a Saúde > Registro de Produto > Enquadramento Sanitário de produtos para a
saúde (quadrado cinza no canto superior esquerdo da tera do computador).

Os mobiliários hospitalares (cadeiras, mesas, gaveteiros, biombos, etc.), que não realizem apoio direto do
paciente ou profissional de saúde, durante procedimentos médico, odontológico ou fisioterápicos,
enquadram-se no item "C22 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento
médico ou odontológico" da "RELAÇÃo oe pRoDUTos NÃo coNstDERADos pRoDUTos pARA SAúDE',.
(OBS: embora não indicado explicitamente, o procedimento fisioterápico também está íncluído na

j definicão).

Caso tenham indicação para apoio direto de pacíentes ou profissionais de saúde durante procedimento
médico, odontológico ou fisioterápico (todos não cirúrgicos), enquadram-se no item "A17 Mesa, cadeira,
cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento médico não cirúrgico" da
"RELAçÃO DE PRoDUTos PARA sAÚDE suJEtros A CADASTRAMENTo" (por exemplo: cadeira para doação
de sangue, cadeira para hemodiálise, leito hospitalar mecânico, maca hospitalar, mesa para exame clínico,
cadeira de rodas mecânica, etc.). Nesta situação, estes mobiliários não podem ter controles ou dispositivos
acionados de forma elétrica, hidráulica, pneumática ou por qualquer outra forma considerada ativa.
Caso sejam destinados a procedimentos cirúrgicos ou possuam qualquer controle ou dispositivo ativo
(elétrica, hidráulica, pneumática, etc.), então, são sujeitos a registro. Enquadrando-se na "RELAÇÃO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE DE BAIXO RISCO (CLASSE I) SUJEITOS A REGISTRO".

Carrinhos e mesas de suporte para equipamentos médicos estão sujeitos a cadastro quando incorporem
conexões elétricas, hidráulicas ou de gases destinados à alimentação do equipamento que esteja
apoiando, Neste caso enquadram-se no item "18 PAINEL OU SUPORTE COM CONEXÕES ELÉTRICAS,
HIDRÁuucAs ou DE GASEs eARA pRoDUTos MÉDlcos" da "RELAÇÃo DE pRoDUTos nARA sAúDE
SUJEITOS A CADASTRAM ENTO".
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seguintcs produtos LEVITA MOVEIS
cadastramento na ANVISA.

1.. Armário Vítrine - (ltem C - 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde)

2. Banco mocho - (ltem C-26.L- Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde)

3. Biombos - (ltem C- 4.1- Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde)
4. Cadeiras de aço - (ltem C-26 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

5. Carros curativo - (ltem C - L4 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

6. Carros de emergência - (ltem C - L4 - Relação de Produtos não Consíderados Produtos Para Saúde);

7. Carros p/ transp roupa limpa - (ltem C - 15 - Relação de Produtos não Consíderados Produtos Para

Saúde);

8. Carros p/ transp roupa suja - (ltem C - 15 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para

Saúde);

9. Carros p/ transp de bandeja - (ltem C - t4 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para

Saúde);

10. Carro p/ transp de oxigênio - (ltem C - L4 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para

Saúde);

11. Divãs e mesas de exame - (ltem C- 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para

Saúde);

12. Escadas - (ltem C - 16 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

13. Escrivaninhas - (ltem C -26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

14. Hampers - (ltem C - 15 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

15. Mesas auxiliares - (ltem C-26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

16. Mesas de cabeceira - (ltem C-26.5 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);
l-7. Mesas Mayo - (ltem C -26.4- Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

l-8. Mesas p/ necropsia - (ltem C - 26.6 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

19. Mesa p/ balança - (ltem C-26.3 * Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

20. Mesas p refeição - (ltem C - 26.3 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

21. Negatoscópios - (ltem C - 27 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);

22. Poltronas reclináveis - (ltem C-26 - Relação de Produtos não Considerados Produtos Para Saúde);



Enquadramento Sani&ârio de Produtos para Saúde http://portal.anvisa.gov.brlwps/conteníAnvisa+Portal/Anvisa/Inicio/pr...

Enquadramento Sanitário de produtos para Saúde

à;f
Para Íins do registro preüsto na Lei no 6.360/76 e Decreto Íf 7g.Og4t77 , a legislação sanitária separa os produtos em:

(a) prodúos para saúdê (correletos) sujeitos a regisÍo, os quais devem s6r registrados na Anvisa na íorma da Resolução - RDC
no'185/01;

(b) produtos para saúde dispensâdos de registro, rêÍêridos no parágrafo único do Art. 35 do Decreto rf 79.094/77, os quais
delEm ger cedastrados na Anüsa ne forma do Art. 30 de referida ResoluÉo; ê

(c) produtos não considerados prodúos para saúde, os queis não necessitam de qualquer aúorizagão da Anüsa parâ sua
fabricação, importação, etportaçáo, com€rcializaçáo, elposição à vende ou entrega ao consumo.

(d) Produtos não considerados produtos oara saúde

1',lo caso de dúüdas quanto ao enquadramênto de prodúo não contido nas relaçóes acima, a consdta à Anüsa de\íe ser
Protocolade contêndo as inÍormações Eobre o produto indicadas nos itens 1.'l a 1.4 do Relatório Técnico contido no Anero lll.C
do regulaÍnento técnico aprovado pêla Resolução - RDC rp í85/01.

ldel
24104/2013 09:27
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(Lista Exemplificativa)

I Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou prepaidção..produtos
0 1 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecçáo de próteses
03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricaçáo de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de proteses que não entrem em contato com
paciente.
08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armaçÕes de oculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorial gerat
01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluçoes
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Agua destilada
05 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
0B Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnostico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnostico em saúde
í 3 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em
hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratorio
16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratorio
'17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18 Balança para laboratorio
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Càmara anaerobica
22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação
de orgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 CentrÍfuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnostico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnostico em saúde
27 contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnostico em saúde
28 contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnostico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia
30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnostico em
saúde.
31 Criostato
32 Cromatografo, exceto indicado para diagnostico em saúde
33 Cronômetro p/ mediçáo de tempo de reações.
34 Densitômetro, exceto indicado para diagnostico em saúde
35 Digestor
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36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 Estufa, exceto para esterilizaçáo de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrífugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluçÕes
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnostico em saúde
50 Homogeneizador de soluçÕes, exceto para sangue e seus derivados
51 lmpressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 lncubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 lndicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 lndicador físico, químico ou biologico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratorio, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos,
lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunologicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
58 Liofilizador
59 LuxÍmetro
60 Medidor de 02 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnostico em saúde
62 Medidor do ponto de fusâo
63 Microscopio, exceto indicado para procedimento médico ou odontologico
64 Microtomo para histologia
65 Mobiliário para laboratorio
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnostico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Pipeta ou micropipeta manual
Tl Porla algodão
72 Porta papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnostico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia
75 Produto para teste de soluçÕes de aplicação não dlagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
77 Recipiente para coleta de resÍduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
80 Suporte para artigos de laboratório
81 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnostico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitatar
01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01 .1 - Condicionadores de ar
01.2 - Purificador de ar
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01.3 - Esterilizador de ar
01.4 - Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Centralde ar comprimído
08 Central de gases medicinais
09 Central de vácuo
10 Compressor de ar
I 1 Concentrador de 02, exceto de uso pessoal
12 Cortador de isopor para confecção de moldes
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
14.1 'Cano de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para
procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases
para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
'17 Escova para limpeza de produtos em geral
18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resÍduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20 Fogáo para preparação de alimentos
21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e
orgãos)
23 Gerador de vapor
24 lncinerador de resíduos hospitalares
25 lndicador fÍsico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 - Mocho Odontologico ou cirúrgico.
26.2- Cadeiras de espera
26 3 - Moveis para consultorio/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 - Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 - Mesa de cabeceira
26.6 - Mesa para Necropsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
3'1 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico
01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Órgâo para ensino



03 Simulador de funçôes fisiologicas para ensino

E Produtos para p1evenção da saúde coletiva
01 Armadilha para desinfestaçáo
02 Bomba para dedetização
03 lnstrumento para eliminação de parasitas e insetos.
04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva
01 Barra para ginástica
02 Bola
03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática
desportiva e competições,
04 Cronômetro
04.1 Relógio para treinamento
05 Dardo
06 Dilatador nasal adesivo
07 Disco
08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
08.1 - Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico medico)
08.2 - Halteres
08.3 - Estações de Musculação
08.4 - Remadores
08.5 - Aparelho para abdominais
09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnostico médico)
10 Mesa ou cadeira para massagem
11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores
musculares e câmaras de bronzeamento)
12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
14 Tablado (exceto para fisioterapia)
'15 Vara para salto

G Produtos de usopessoal ou doméstico
01 Absorvente higiênico
02 Alicate para cortar unhas
03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
03.1 - Condicionadores de ar
03.2 - Purificador de ar
03.3 - Esterilizador de ar
03.4 - Umidificador de ar
04 Balanças
05 Barbeador
06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
07 Chupeta
08 Escova odontologica
09 Escova para cabelos
10 Esponja para limpeza de pele
11 Fio dental
12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
13 Lente para ampliar escalas
14 Limpador de língua
15 Mamadeira e bico
16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
17 Massageador de gengiva



à,
f

20 Massageador muscular (almofadas, cadêiras, poltronas, colchÕes, etc) Sem lndicaçÕes Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Ócubs para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulaçâo sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

01 Câmera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme fotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 lmpressora
07 Monitor de vídeo
08 Óbo lubrificante
09 Papeltermo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas
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A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 11, inciso lV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto
no 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 11 de setembro de
20O2,considerando a publicação da Resolução-RDC n.o 185, de 22 de outubro 2001,
que estabelece requisitos para dispensa de registro de produtos para saúde; considerando a
necessidade de atualizar a relação de produtos dispensados de registro em substituição à
Portaria n.o 543, de 29 de outubro de 1997, da extinta Secretaria Oé Vigitancia Sanitária do
Ministério da Saúde, adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiadã e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação.

|tt. 1" Os produtos para saúde sujeitos ao cadastramento previsto no art. 30 da
Resolução-RDC n.o 185/01, são os constantes da relação do Anexo I desta Resolução.

§ 1o Exclui-se do disposto neste artigo os reagentes para diagnostico de uso in-vitro.
§ 20 Os produtos referidos neste artigo e seus fornecedores fícam sujeitos ao controle
previsto na legislação sanitária aplicável.

AÍ1.20 Os produtos para saúde sujeitos a cadastramento, constantes do Anexo I desta
Resolução, obedecem às seguintes exigências e condiçÕes:

I' Todo produto médico enquadrado em qualquer classe de risco, incluindo suas partes e
acessórios, deve ser registrado na ANVISA.

ll- Todo produto para saúde enquadrado em classe de risco ll ou superior, conforme
classificação de risco da Resolução-RDc n.o 185/01 , inctuindo suas partes e acessórios,
deve ser registrado na ANVISA.

!ll. Todo produto de interação com seres humanos, incluindo suas partes e
acessórios, não contido no Anexo I desta Resolução, deve ser registrado na ANVISA.

lV' Todos os demais produtos não enquadrados nas exigências e condiçÕes acima descritas
e não contidos na relação do Anexo I desta Resolução, não são consid-erados produtos
para saúde, dispensando manifestação da ANVISA para sua fabricação, importação,
exportação, comercializaçáo, exposição à venda ou entrega ao consumo.

§ 1o Os produtos de uso ou aplicação em outras áreas que não da saúde, cujas informaçÕes
apresentadas pelo fornecedor indiquem uso médico, odontológico ou laboratorial de saúde,
destinado a prevenção, diagnostico, tratamento ou reabilitaçãó, são considerados produtos
médicos e estão sujeitos a registro.
§ 20 As relações exemplificativas de produtos para saúde enquadrados na classe de risco I

sujeitos a registro e os produtos não considerados produtos para saúde, estão
disponibilizadas na INTERNET e no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
www.anvisa.gov.br.

§ 30 Para fins de entendimento sobre a aplicação das exigências e condições descritas neste
artigo, ficam adotadas as definições e o fluxo indicado no Anexo ll desta ilesolução.

Página I



?%
JILÂssncialrecionâr Resolução - RDC no 26O, de 23 de setembro de 2OO2 -t-1.,í* d§vis{uncrôsrniü'ii D.O.U de O3l LO/zOOz (/

Art. 4o Ficam sem efeito as manifestações sobre o enquadramento quanto ao registro dos
produtos para saúde, formalizadas pela ANVISA anteriormente à data de publicação desta
Resolução.

§ 1o As manifestações referidas neste artigo não incluem os certificados de registro e de
isenção de registro emitidos pela ANVISA, os quaís permanecem válidos até a data de seu
vencimento.
§ 20 Os fornecedores de produtos, que anteriormente à data de publicação desta Resolução,
não eram considerados produtos para saúde e passaram a enquadrar-se nesta condição,
devem protocolar na ANVISA, até 180 (cento e oitenta)dias a partir da referida data, petição
de registro ou cadastramento desses produtos, na forma da Resolução-RDC n.o 185/01,
ficando autorizada sua fabricação, importação, exportação, comercializaçáo, exposição à
venda ou entrega ao consumo, até manifestação da Agência sobre a petição,
§ 3o O fornecedor cujo produto estava registrado ou declarado isento de registro e teve seu
enquadramento alterado por esta Resolução, deverá protocolar na ANVISA, na forma da
Resolução-RDC n,o 185/01:a) petição de cadastramento, no prazo previsto pela legislação
sanitária para a revalidação do registro concedido pela ANVISA; ou b) petição de registro,
até 6 (seis) meses antes da data de vencimento do certificado de isenção do registro
concedido pela ANVISA.

Art. 50 Para inclusão de produto para saúde em familia de produtos, prevista na Resolução-
RDC n.o 97100, que não tiveram seu enquadramento alterado por esta Resolução, o
fornecedor deve adequar as informações do processo original às disposições da Resolução-
RDC n,o 185/01.

Parágrafo único. E vedada a inclusão de produto para saúde em família de produtos
registrados ou declarados isentos de registro pela ANVISA, que tiveram seu enquadramento
alterado por esta Resolução.

Art, 60 O produto para saúde sujeito a cadastramento, somente poderá ser fabricado,
importado, comercializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, após manifestação da
ANVISA declarando o cadastramento do produto, excetuada a situação descrita no § 2o do
artigo 40 desta Resolução.

Art. 7o Esta Resolução será atualizada sempre que informações técnicas e científicas sobre
os riscos à saúde, decorrentes da tecnologia e uso de produtos, indicarem a necessidade de
rever os enquadramentos quanto ao registro dos produtos.

Art. 80 Fica revogada a Portaria n.o 73, de 29 de agosto de 1995, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.

Art. 9o Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua publicação.

GONZALO VECINA NETO
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ANEXO I

neuçÃo DE pRoDUTos eARA saúoe suJEtros A cADASTRAMENTo

IôfPã4iso üilitosffi-l

A ,rodutos não-estéreis indicados para apoio a procedimento de saúde
01 \desivo para fixação de produtos ao corpo em procedimento de saúde
02 \parelho não invasivo para facilitar a visualização em procedimento médico
03 \parelho para facilitar a visualização em procedimento odontolóqico
04 Aparelho para ordenha materna
05 )esodorante para ostomia
06 ],1qpos!!ivo graduado para dosagem manual de medicamentos
07 )igpositivo para oclusão de orifício naturaldo corpo em procedimento de saúde
08 =quipamento mecânico para deslocamento de pessoas incapacitadas
09 :quipamento para digitalizaçêo, arquivo ou registro de sinais ou imagens médicas
10 :spátula descartável
11 :stimulador mecânico de sinais fisiológicos para diagnostico
12 :otopoljglerizadorodontológico 

-_'t3 3arrote para flebotomia
14 dentiÍicador de pacientes
15 Marcador dermográfico
16 yledidor de parâmetros antropométricos para confecção de produtos para saúde

17

Mesa, cadeira, cama ou outro suporte mecânico de apoio não essencial a procedimento
médico não cirurgico [que tenham indicação diagnostica ou terapêutica e/ou
tnteração...1

1B lq1p!9_u suporte com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médiCóó.
19 rrocessadora de filmes contendo imagens médicas
20 rrojetor ou painel de ortótipos para avaliação visual
21 ]qqEente para acondicionamento de produtos médicos esterilizados
22 loupa de cama hospitalar descartável, exceto para cirurqia
23 cisalha ou de

utos não-estéreis indicados para apoio a laboratorialde saúde

de sanque e seus derivados
laboratório de saúde

c utos física, embelezamento ou estética
01 l!9_glqleria para tratamento da pele
02 ho para procedimento oor succão externa
03 Srinco e dispositivo furador para sua aplicação
04 isterilizador exclusivo de produtos para embelezamento ou estética
05 3erador de ozônio para tratamento da pele
06 Vledidor de parâmetros fisiológicos, não destinado a diaqnóstico em saúde
07 ara aval física por meio mecânico
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ANEXO II

FLUXO PARA ENQUADRAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE QUANTO AO
REGISTRO

PÍofift
Êffi§úds

&iÊü11,§Lh,

Adáçtu
rh

Ca&Éüsdffi

ffiW§.§fi\ t{.lh

Página 4



73s
Resolução - RDC no 260, de 23 de setembro de 2OO2 /J.L Agsncia Hacloaal

-l Í- do vieilâ,'rcjô Srnitára§ D.O.U de 03/ lO/2OO2

DEFINIÇOES APLICAVEIS AO FLUXO PARA ENQUADRAMENTO

As definições a seguir são aplicáveis exclusivamente para fins desta Resolução.

Acessório de produto para saúde: Produto fabricado exclusivamente com o proposito de
integrar um produto para saúde, outorgando ao produto uma função ou característica técnica
complementar.
Fornecedor: Fabricante ou importador, conforme definido na Resolução-RDC no 185/01.

Parte de produto para saúde: Componente fabricado exclusivamente com o proposito de
integrar um produto para saúde, sem o qual o produto é funcionalmente deficiente ou
inoperante.

Produto de interação com seres humanos: Produto para saúde, suas partes ou
acessórios, cujo uso estabelece interação física ou fisiologica com pessoa submetida a
procedimento médico ou odontologico, assim como produto ativo ou invasivo de educação
física, embelezamento ou estética que estabelece esta interação, conforme indicado pelo
fornecedor.

Produto destinado a prevenção: Produto médico, suas partes e acessórios, cujo uso
promove a segurança sanitária do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos
em procedimento médico, odontologico ou laboratorialde saúde, conforme indicado pelo
fornecedor.

Produto destinado a tratamento ou reabilitação: Produto médico, suas partes e
acessórios, cujo uso favorece a cura ou alívio de doença ou disfunção orgânica de pessoa
submetída a procedimento médico ou odontológico, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto destinado para diagnóstico: Produto médico, suas partes e acessórios, que
transforma informações obtidas do organismo de pessoa submetida a procedimento médico,
odontológico ou laboratorial de saúde, em dados utilizados para avaliar condição fisiologica
ou funcional deste organismo, conforme indicado pelo fornecedor.

Produto médico: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou
sistema de uso ou aplicação médica, odontologica ou laboratorial, destinado à prevenção,
diagnostico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacologico,
imunologico ou metabolico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo
entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios.
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CONSULTA PRODUTO CORRELATO
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Detalhe do Produto: AUTOCTÁVE STEBMAX ANAIóGICA

AgênciaNacional devrgilânckrsanitária-setordelndústriaeAbastecimento(sIA)-Trecho5-nreaEspecial 57-Brasília(DF)-cEp71205-050-Tet:(61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

,l':r:Y":rli'l'::.: -lf 0.i .r:,1r':i1;,1

:7STERMM PRoDUToS r{Éotcos t_TDÁ"

07 ASA; 12 ASA 16 A.SA; 21 ASA; 28 ASA; 30 ASA 40 l§1\;42A.SA; 60 ASA; 75 ASA.

2535 1.48281 1/201.r-42
FABRTcAT{TE : srERritAx pndouroíúÉor--LTóÀ- fffiAsrl
DISTRIBUIDOR : STERMAX PRODUTOS I'4ÉOICOS LTDA. . BRASIL
II . MEDIO RIS@

http://www7'anvisa.gov.br/datavisa/Consulta-Produto-correlatcy'rconsultajroduto_detalhe.asp
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Detalhes do documento

Pesquisa Única de Athos

Número:
Assunto: Ibiporã

Data: 02105/2Ot6

Ementa:

Anexos: {; S650gg5assinado.pdf ;

Referências: Não há referências

Documento

Curitiba, 2 de Maio de 2016

ISABELA BITTENCOURT MUNHOZ DA ROCHA
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do
Paraná

Poder Judiciário

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1o do Dec

udiciário no 930/2012, de 29/0612012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico no 899, de O5l07l2OL2,

epositário Público e Avaliador Judicial e um (01) Tabelionato de Protesto de Títulos (Anexo IV
ódigo de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual no t4.277, de 30

ezembro de 2003).

:ERTIFICA, para fins de licitações e . contratos da administração pública e outras destinaçõe:

omerciais, gue na Comarra de IBIPORÃ existem um (01) Ofício de Contador, Partidor, Distribuidor
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Detalhe do Produto: FAMÍLU\ DE cARRos DE EMERGÊNCIA

Nome da Empresa: Hospl BIo tltoúsrnn e coMÉnoo DE MovEIS HosprrAuREs EIRELI - Epp

CNPJI 1 1.192.ss9/0001-87 I Autorizacão: I gogzozs

Produto: FMILIA DE CARROS DE EMERGENCIA

LV6I CARRO DE EMERGÊNCA ESMALTADo, TAMPo INox

LV61I cARRo oe rNrncÊruoATorALJvrENTE EM Aço INox

Nome Técnico: C-arrinho Hospitalar
Reoistrot 80970290001

Processo: 2535 1.655660/2014-7s

Origem do Produto FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIREU - EPP - BRASIL
DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIREU - Epp - BRASIL

Classificação de Rlsco: I. MIXO RISCO

Vencimenb do RêoisEo: VIGENTE

<< VOLTAR

Modelo Produto Málico:

AgênciaNacionaldeVrgilânciaSanitária-setordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-A'eaEspecial 57-Brasília(DF)-CEP71205-050-Tel:(61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

{..r)i)/i .'il il í1.r 2í){l-r il:'"'Ii,i

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Prodúo_correlatdrconsulta_produto_detalhe.asp 1t1
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CONSULTA PRODUTO CORRELATO
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Detalhe do Produto: DOPPLER FETAL PORTÁTI! MD
?r"

Nome da Emoresa: cguÉnao DE MATERTNs MEDrcos HóíprrALAREs MAcRosuL LTDA
CNP]: 95.433.39710001-r 1 I Autorizacão: I nàoiÃii
Produto: DoPPI-ER re-r+ poarÁnl uo

i FD-200A
I

I ro-zooa

1,,-,00.
Modeto Produb Mâtico: I 

r+zooo

l:r::::
) 

| FD-2ooP

FABRICANTE : VCOMIN TECI-INOLOGY UMIÍED - CI|INA
DISTRIBUIDOR I VCOMIN TECI{NOLOGY UMITED. CHINA

II - MEDIO RISCO

AgênciaNacional deVigilânciasanitária-setordeIndústriaeAbasteciÍnento(sIA)-Trecho5-AreaEspecial 57-Brasília(Dr)-cEp71205-050-Tel: (61)
i462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

. .., ir ,, r i r..

http:/AivwwT.anvisa.gov.bn/datavisa/Consulta-Produto_correlatcy'rconsulta_.poduto_detralhe.asp
1t1
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DEtAIhe do Produto: APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PA MED

Nome da Emoresa: CBEMED - ttloúsrRm e coNlÉRcIo DE EeuIpAMENros NÉorcos lrol
CNPJ: 06.188.236/0001-80 I Autorização: I eos+o+q
Produto: APAREIHo DE PRESsÃo ARTERIAL PA MED

Modelo Produto Málico:

i PRECSION PA - BRAÇADEIRA BRIM RECEM NASGDO ; PRECISION PA - BMÇAE,EIRA BRIM

IINFANTIL;PREGSION PA - BRAÇep51p1 ,*IM ADULTO;PRECISION PA- BMçqpg1p4 BRIM ADULTO

JG;PREOSION BIC - BRAÇADEIRA BRIM RECEM NASODO;PRECISION BIC- BRAÇADEIRA BRIM

|INFANIL;PREosIoN BIC - BRAçADEIRA BRIM ADULTo;PRECSIoN olc - BRAÇADEIRA BRIM ADULT9
iG; PREGSION PA - BRAÇADEIRA NYLON RECEM NASCIDO; PREGSION PA - BRAçADEIRA NYLON
itrurruwL;RnecsloN pA - BRAÇADEIRA NyLoN ADULTo;pRECISIoN pA- BRAÇADEIRA NyLoN ADULT9
iciPREGSION BIC- BRAçADEIRANYLON RECEM NASCDO;PRECISION BIC- BRAçADEIRANYLON
iINFANTIL;PRECIS]ON BIC- BRAçADEIRA NYLON ADULTO;PREqSION BIC- BRAçADEIRA NYLON ADULTO

iG;MAçIER PRECISON PAREDE PA.BMÇADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PRECISON PAREDE BIC-BRAÇADEIRA
BRIM ADULTO;MASTER PREGSON PAREDE PA-BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MASTER PRECISON PAREDE BIC.
BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MASTER PREGSON MESA PA-BRAçADEIRA BRIM ADULTO;MASTER PREGSON

!IE!Ô IIqBRAÇADEIRA BRIM ADULTO;MPSTER PRECISON MESA PA.BRAÇADEIRA NAYLON ADULTO;MÀSTER
PRECISON MESA BIC-BMçADEIRA NYLON ADULTO;MASTER PRECISON RODiZIO PA-BRAçADEIM BRIM
ADULTO;MASTER PREqSON RODÍZIO BIC.BMçADEIM BRIM ADULTO;MASTER PREOSON RODÍZIO PA-
BRAÇlp61p4 *tLON ADULTO;MASTER PRECISON RODIZIO BIC-BRAÇADEIM NYLON ADULTO

Nome Técnico:
Reqistro: 8054044900 1

Processo: 2s3s I í6ss4yroôe:ãã 
:"

Origem do Produb FABRTCANTE : CBEMED - rr,rOü§rnrn e COüÉ it**--_
DISTRIBUIDOR : CBEMED - INDUSTRIA E COMERGO DE EOUIPAMENTOS MEDI@S LTDA - BRASIL

Classificacão de Risco: II - MEDIO RISCO

Vencimenb do Resistro: VIGENTE

<< VOLTAR

AgêncaNacional deVigilânciaSanitária-SetordeIndústriaeAbastecimento(SIA)-l'recho5-AreaEspecial 57-Brasilia(DF),CEp71205-05i1 --lel: (61)
"J462-6000 - Disqr're 

'aúde: 
0 800 61 1997 

(i:r;y-:r,lrrr ,r,:; iti.] Â::v:r;,;

b.n
r

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlatcy'rconsulta3roduto_detalhe.asp 111



Consulta de Produto Ji"l, dppal

J\L Aôârci. t{rciônüt

I ! i- rlo Vlglllncb llrnltárir CONSULTA PRODUTO CORRELATO

",i.",:'-Ii

Detalhe do Produto: ESTETOSCóPIO PA MED

Nome da Empresa: CBEMED - INDUSTRIA E @MERCIO DE EOUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 06.188.236/000 1-80 Autorizacão: I 8054044

Produb:

Modelo Produto Málico:

NomeTécnico:
RegisÊro: 80540449002

Processo: 2535t.4699321 2009-9s

Origem do Produb FABRICANTE : CBEMED. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDI@S LTDA. BRASIL
DISTRIBUIDOR : CBEMED - INDUSTRIA E COMERqO DE EOUIPAI4ENTOS MEDICOS LTDA. BRASIL

Classificacão de Rlsco: I - BAIXO RISCO

Vencimenb do Resistro: VIGENTE

<< VOLTAR

AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária-SetordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-AreaEspecial 57-Brasília(DF)-CEP71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque saúde; 0 800 61 1997 

i'r':v';:r::ir - ;'':i: i À::'r'i':i

êrt

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Prodúo_correlatcy'rconsultajroduto_detalhe.asp 1t1



Consulta de Prodúo $,rnn
J'..L Aôônciã t{âciôil1

ftf- dvrgurn i. SrniÉrh
m,\,w.rnvrga.üOU.bÍW

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

, f i í' . , ,t:-,, .,t.', - .,1 , :.I \r-.;'.. j,. "ili l, .

Detalhe do Produto: Foco cirúroico illumina

Nome da EmDr€sa: MED LIGHT EOUIPAMENTOS MEDICOS HOSPTTARES LTDA

CNPJ: LL.440.9771000t-46 I Autorazacão: lgoltzlt
Produb: Foco cirúrqico illumina

Modelo Produb Málico:

FT 1OO

FT 2OO

FT 3OO

FT 5OO

FT s00 x 500

FT 500 X 500 X 500

FT 500 X 500 X 700

FT 500 X 700

FT 7OO

FT 700 X 700

FT 700 X 700 700

FT 700 X 700 X 500

FTAPOLLO 1OO

FT APOLLO 2OO

FT APOI.IO 3OO

Nome Técnico: Foco Orurqico

Reoisüo: 807t27t0002
Procêsso: 2s3s1.06493312016-53

Orioem do Produto FABRICANTE : Med Lioht Eouipamentos Médicos Hospitalres Ltda - BRASIL

Classificacão de Risco: I - BAIXO RISCO

Vencimento do VIGENTE

<< VOLTAR

AgênciaNacionaldeVçilânciaSanitária-SetordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-AreaEspechl 57-Brasília(DF)-CtP71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

i i)fr!rií"llll l?.; ,ll)() :l {'lvlir,,r

h7r

hftp://wwwT.anvisa.gov.br/datavisdConsulta_Produto_correlatcy'rconsulta_lroduto_detalhe.asp 111



03/10/2016
Consulta de Produto ,Jh^&

JiL Agôôeià t{acionrt

J , Í- <te Vlglllnch $nlrírh CONSUUTA PRODUTO CORRELATO

Modelo Produb Médico:

Nome Técnicol

Agência Nacional de Vigilância sanitária - setor de Indústria e AbasteciÍnento (SIA) - Trecho 5
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 6t

CEP 71205-050 - Tel: (61)

11 ..'t,,r::;Ii:l ir'': .1t']rI-i :'i:,v,.r,

mrrw.anvrsa.gol.bt

W'I' il'ri;rr(t lrir':"i i'y '...,

DCtAlhE dO PrOdUtO: FAMÍLIA DE MESA GINECOLOGICA

LV 117-MESA ASSENTO FIXO LEITO ESTOFADO

LV 117I .MESA GINECOLOGICAASSENTO FIXO LEITO ESTOFADO ESTRUTUM INOX

LV 118-MESA GINECOLOGICAASSENTO FIXO LEITO EM ChIAPA INOX

LV 1 19-MESA GINECOLOGICA ASSENTO REGULAVEL LEITO EM G,IPPA INOX

LV 20 - MESA Glruecolócrcn nssENTo FIxo LEITo EM cHApA Epoxl

LV 2OI -MESA GTIECOIóCICE ESSENTO FIXO I.EITO DE CHAPA - TOTALMENTE INOX

LV 32 - MESA EXRME IÍruICO C CIruECOIÓCICO LUXO EM MADEIRA MDF

LV 52 MESA GINE@LoGIcAAssENTo REGUúvEL LErro DE cHApA Epoxl

LV 66. MESA EXAME CUNI@ E GINECOLOGI@ LUXO

- Area Especial 57 - Brasíia (Dt )
t997

7ç.

Ho_spr ero rr\oúsrRn e coMÉnoo óm
1 1.192.559/0001-87

253s1.1s4015/201s-1 1

FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e comércio de Móveis Hospitalares ÉIREII - Epp _ BRp§IL
DISTRIBUIDOR : Hospi Bio Indústria e coméIcio de Móveis t-iospitatares etneu - epp - aRASÍ_I. BAIXO RISCO

http://wwwT.anvisa.gov'bridatavisa/consulta-Produto correlatdrconsulta_.goduto_detalhe.asp
1t1



Consulta de Produto lJu rr, )\
ll;i l- Asônciü ltâeiôôsl

-l t 
f cl,o V[lllncia Sanlútlr CONSULTA PRODUTO CORRELATO

)llit ,l\nvii,l i)lL./i::lr.t :,r, , I ., LilqiSlAi;l.iO

Detathe do Produto: OTOSCóPIO MD

AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária-SetordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-AreãEspecial 57-Brasiliô(DF)-CEP71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

'::', -"allrr " ri;'i'.r,'

Í9t
h

DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAI.ÁRES MACROSUL LTDA

95.433.397l0001-1 1

OTOSCOPIO MARK II

oTos@PIo oMNI 3000

oÍoscoPlo uslo 2000

Nome Técnico 
--i_O_!gsç_opl,o_

i eoozozroorz

FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVD LTD. - neqUrcrÃO
DISTRIBUIDOR : MEDICALDEVICES (PVD LTD..

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlatdrconsultalxodúo_detalhe.asp 1t1



Consulta de Produto fi,rrn à{

CONSULTA PRODUTO CORRELATO
ItlYW.AnUEA.gO!

Wlr]!-,i.;Lil(Oilii:^nv1.;.ti)1ivl;j!il|,t'',,11.-:11,.i,.li.:.;íjíi.ii:li..}{:i;i]L|l);islâiiiÜ

Detalhe do Produto: DESFIBRIIÁDoR EXTERNo AUToMÁTIco

AgênciaNacional devigilânciasanitária-setordeIndústría,eAbastecimento(sIA)*Trecho5-AreaEspecial 57-Brasilia(DF)-cEp71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque saúde: 0 800 61' 1997 

l i i :/: .;;,i :r. )i ir.;.i, !,'ii,;'

J. L Âgônciâ t{acionet
-1, í- (h t lglHnci. Srntrárh

?
DE MATERTATS MÉDrcos HosprrALAREs Nacnosur_ lroe

95.433.397/0001-1 1

DESFIBRILADOR EfiERNO

2s35 1.051362/2009-74

FABRICANTE : HEARTSINETECHNOLOGIES LTD. - IRIÁNDADO NORTE INTTúó UHUOO)
DISTRIBUIDOR : HEARTSINEJqCIINOLOGIES LTD. - IRI.ANDA OO IONiC (REINO UNIDO
III. ALTO RISCO

http://wwwT.anvisa.gov.bn/datavisa/Consulta-Produto_correlatcy'rconsultaloÍoduto_detalhe.asp
1t1



Consulta de Produto ür»n À9

J L Âoônciâ ttrciílnrl
-ltí- oJvbitrn i. SrnltÁrtr

xrurr..rnvi*a. gorr.bt

C ONSULTA PRODUTO CORRELATO

inr:iilr.:c;i.:ti.t Âttvi:;a 'ijrv.:L ' i ,' ",r, ,i.' .lttarr:i;i":

V+t
à

Detalhe do Produto: NEBUUZADOR A AR COMPRIMIDO NS

Nome da Emoresâ: NS INDUSTRIA DE APAREI.HOS MEDICOS LTDA.

CNPJ: 62.5 1 s.9s2l000 1-03 i Autorização: I 1035539

Produb: NEBUUZADOR A AR @MPRIMIDO NS

Modelo Produb Málico: INAI.ÁR COMPACT / INALAMAX PLUS / INAIÁFANTE / MOBIL AIR / INAI.AMAX / INAI..EBEM

Nome Técnico: Nebulizador

Reolstro: 10355390013

Processo: 2535t.2364L912005-61

Origem do Produb FABRICANTE : NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA - BRASIL

DISTRIBUIDOR : NS INDUSTRIA DE APARETHOS MEDICOS LTDA" - BRASIL

de Risco: I II - MEDIO RISCO

vencimenb do Reqistro: I VIGENTE *r::ffi

AgênciaNacionaldeVigilância§anitária-setordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-Areaüspecial 57-Brasília(Df)-CEP71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61. 1997

('1)l)!':'''iiri';':')i0 i Ài:vt:

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlatcy'rconsulta_produto_deialhe.asp 'v1



Consultra de Produto

/j"''n a

J' .L AôônÊiâ ltâêiôÍret
.1 t i- Oo- VqtUrr.i. Sontrlrto CONSULTA PRODUTO CORRELATO

lli!,iili Criltlri, 
^;1,/ÍÍjJ 

L)i\r:.111,:) :1"r,;ii:i:r:; iiírr()s ajr:t ir;"traCãi:r

be
Detalhe do Produto: OFTALMOSCópIO mO

Nome da Emoresa:
, .r

@MEROO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPTTALARES MACROSUL LTDA

CNPJ: 95.433.397l0001-1 1 {uto{feçiei I 8007021

Produb: OFTALMOSCOPIO MD

Modelo Produto Médico: Omni 3000; Visio 2000

Nome Técnico: Oftalmoscopio
Registro: 80070210016
Proce6sor 2s3st.577848t2010-12

Origem do Produb
FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - nnqUtsrÃO
DISTRIBUIDOR : COMÉRCO DE MATERIAIS MEDI@S HOSPITAI-ARES MACROSUL LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : MEDICAL DEVICES (PW) LTD. - PAQUISTÃO

Classificacão de Risco: I - BAIXO RISCO

Yencamenb do Registro: VIGENTE

<< VOLTAR

AgênciaNacional deVigilánciaSanitária-setordelndústriaeAbastecimento(5lA)-Trechc5-AreaEspecial5T-Brasília(DF)-CEP7f205-050-Tel: (61)
'1462-6000 - Disque saúde: 0 800 61 1997 

; ',:, ; ,,r .: .!i:,': i ri..r',

http://wwwT.anvisa.gov.brldatravisey'Consulta_Produto coÍrelatdrconsultalcroduto_detalhe.asp



Consulta de Produto

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Jízn
J:L Âeômiú Nrêisírar

do Viglllrrcí* &nltúrh

Yqr
Detalhe do Produto: CONJUNTO ODONToLoGIco DENTEMED MAGNUS DIAMoND

trÀ.lllrr.aftviÉa.gotw.'

Nome da EmDrêsâ: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI@S LTDA
CNPJ: 07.897.039/0001-00 lÂutarira"ãi, --ffi._
Produto: ó Nxrmo o Do r'1106 crco*õE NrE ütô úÃóN ü § biA'iõ N D

Modelo Produto Médico: Flex e Cart

Nome Técnico: Consultorio Odontologico
Reslstro: 80349600004
Procêsso! 2535 1.0193s2/2015-99

Origern do Produto FABRICANTE : DENTEMED EQUIPMENTOS ODONTOLoGTCOS LTDA - BRASTL
DISTRIBUIDOR i DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLóGIcos LTDA- BRASIL
I - BAIXO RISCO

Vencimenb do Registro: VIGENTE

<< VOLTAR

AgênciaNacional deVigilânciaSanitária-setordelndústriaeAbastecimento(SlA)-Trecho5-AreaEspeciât57-Brasilia(DF)-CEp71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque saúde: 0 800 61 1997 

í'r)i)"iiiri)t "" )ijí: 
' 
:'r:''ii

hftp://wwwT.anvisa.gov.brldatavisa/Consulta_Prodúo_correlatdrconsulta_lxoduto_detalhe.asp
1t1



J. L Aôôncir t{rckmat

f ?i- oiV6lUncie Srnnrar

Consulta de Produto

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

ir':S:.,l!trl;r:.i: Âryisa i.lrv.itrr ", r,, i.i.',.r. .t'. /'\riijlitil Lli)lisiaaãO

Wa

J,ü"nt, )à134

DEtAIhE dO PrOdUtO: INSTRUMENTO DE MÃO ODONTOLóGICO DE ALTA ROTACÃO

Nome da EmDresa: SCHUSTER COMERCIO DE EOUIPMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 93.185,57710001-04 I Aubrizacão: I 8035480

Produto: INSTRUMENTO DE MAO ODONTOLOGICO DE ALTA ROTACAO

Modelo Produto Málico:

z10s

zt0Í

z25S

z25r

235S

235Í

z40t

240Í

Nome Técnicol Instrumentos de Mao Odontoloqicos

Reoistro: 80354800009

Processo: 2535L.L9444412014-88

Origem do Produb FABRICANTE : SCHUSTER @MERSO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI@S LTDA. ERASIL

DISTRIBUIDOR : SCHUSTER COMEROO DE EOUIPAMENTOS ODONTOLOGI@S LTDA - BRASIL

Classificacão de Risco: II - MEDIO RISCO

Vêncimento do Reo istro : VIGENTE

<< VOLTAR

AgênciaNacional deVigilâncíaSanitária-SetordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-AreaEspecial 57-Brasília(Df)-CEP71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque 5aúde: 0 800 61 1997

{. r :l';.,, rli; hl il:. .il)(;,1,:\r'l:,tí;;)

http://wwwT.anvisa.gov.bridatavisa/Consulta_Produto_correlatdrconsulta3roduto_detalhe.asp 1t1
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J.L Âeôncià ilôcbnrl
-l i- d. Vhlllnciâ &nttâÍt, CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Detalhe do Produto: FREEZER IÁBORATORIAL/ HOSPITAIÁR
7,,y

AgênciaNacional deVigilânciasanitária-setordelndústriaeAbâstecimento(sIÀ)-TrechoS*AreaEspecial 57-Brasília(DF)-cEp71205-050-Tel: (61)
"1462-6000 - Disque saúde: 0 800 61 1997 

i.r,;r,, ilflr ,! -,:r'; i i, .,.,, ,

rr\Mrr.ànvi;a -gov.bÍ

INDREL INDUSTRIA DE

FREEZER LABORATORIAUHOSPITAI.AR

Modelo Produto Máíico:

cPslOD, cLc120D, CLC3OODAF, cLcso4D, CLC680D ou RWgSoD, crcrsooo, cvscú36q cvsõ/a8q
-T54D/590, ol54Dl7l0, cpHosDJ cpH3sD, cpH45D, ccH1s3D, ccH207D, ciHgzeo,'cct-tsoqo, IuLrgbo,
IULf2005D, IULT2430D, IULT9504D, IULI335D/60, IULT335D/120, IULT335D/368, IU1T335D/486,
IULT335D/590, IULT335D/710, IULTcRe33sD, IULTcRp33sD spEGAL, ouo, óuo/2, elAsr rneezÊn (BF1B0D e

Processo: j zslst.oosot:/2015-13
FABRICANTE : INDREL II'IOÚSNM Or NETNICTNEçEO ióruONIIIEruSC LTDA. BRASIL
DI§TRIBUIDOR : INDREL INDÚSTRIA OC RCTNTCCNAçÃO LONDRINENSE LTDA. ERASIL

<< VOLTAR

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta-Prodúo_correlatdrconsulta3roduto_detalhe.asp



Consulta de Produto

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

JJt- à

J =L Ad&Étâ lteciorrat

-1? f- oivlgl[rcir Srnltlrtr
mâ!w.snusfr.0o\,.ilr

Wit::1.ll!:(:;í.ill3I.Ii'1Is"}i)iv,',i,-]:]!ilivi{l::'iÀi1.ri:3di}Âi(li.r(]}i

Detalhe do Produto: LARINGOscópfos pto
,?

Nome da Empresa: coNÉnoo DE MATERTAIS NÉotcos HosptrAt-ARES MAcRosuL LTDA

CNP]: 9s.433.397/0001-1 1 ! Autorização: | 8007021

Produto: LARINGOSCOPIOS MD

Modelo Produb Mâlico:

Laringoscópio Macintosh Convencional; Laringoscópio Macintosh Fíbra Optica; Laringoscópio Miller
bnvencional; Laringoscópio Miller Fibra Optica; Laringoscópio Mc@y Flexi-Tip Convencional; Laringoscópio

"lcCoy FlexFTip Fibra Optica; Laringoscópio Macintosh German Fibra Optica.

Nôme Técnico:
Reqisbo: 80070210014

Processo: 253st.74249t12009-91

Origem do Produb
FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PW) LTD. - PAQUISTÃO
DISTRIBUIDOR : INVOTECI-I EXCELFZCO - EMIRADOSARABES UNIDOS
DISTRIBUIDOR : MEDICAL DEVICES (PVD LTD. - ENqUISTÃO

lassificação de Risco: I - BAIXO RIS@

Vencimenb do RegistÍo: VIGENTE

<< VOLTAR

AgênciaNacional deVigilânciaSanitária-setordelndústriaeAbastecimento(SiA)-Trecho5-AreaEspecial 57-Brasilia(DF)-CEP71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

("1r1;i,'r içht li.; ,)i)ij.i Âr:vir.a

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consultra_Produto_correlatcy'rconsulta3roduto_detalhe.asp 1t1



Consulta de Produto

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

ir.:ll:i ll.ltytt;;t fii,r:,,1t.,, rr::t:r.,,rri., ;l:-ii,.tlj,1,: riii:.il.ji

Detalhe do Produto: REANIMADOR MANUAL AID
fu7r

AgênciaNacional deVigilânciaSanitária-SetordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-AreaEspecial 57-Brasília(DF)-CEP71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

{ 11,v.,'rlr1 ,i: ,)irí).i It,:Yiq.r

95.433.39710001-1 1

REANIMADOR MANUAL AID

REANIMADOR MANUAL NEONATAL MD

REANIMADOR MAI{UAL ADULTO MD

REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO MD

Modelo Produto Médico:

2s3s 1.708s02/2010-80

FABRICANTE : HEADSTAR MEDICÂL PRODUCIS CO.,LTD. - TAIWAI{
DISTRIBUIDOR : HEADSTAR MEDICAL PRODUCI-S CO.,LTD.. TAIWAN

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Prodúo_correlatcy'rconsultajroduto_detalhe.asp 1t1



Consulta de Produto

J*L AsõnÊiü t{âcbnst
-l í- do Vlglláncir Slniúílo CONSULTA PRODUTO CORRELATO

-)a.i.r \,lii:i,t .,,1'., . :l:t: :rr:r .;ir ,i:i ,l:q ,r.r, .; , ; .,..

/g
Detalhe do Produto: Cânula Orofaríngea MD

Nome da EmDresâ: MMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITATARES MACROSUL LTDA
CNPJ: 9s.433,397l000r-1r i lutorizacão: -T800?0x

Produto: "-"---*_--__

Modelo Produto Máíico:

Cânula 9rofaríngea MD _c;úà;ãffiprir*.t"40/iiy6o/?o/Bo/e0/100/1 lo r"»; ca;rh 
".Édrí.ee;[1D modelo Bermann : (@mprimento 40 I 50 I 60 17 0 I 80/90/100/1 10 mm).

Nome Técnico: Canulas
Regastro: 80070210031
Processol 2s351.002983/2012-45
Origem do Produto FABRICANTE : HFÁDSTAR MEDICAL PRODUCTS @.,1TD.. TAIWAN

I Classificação de Riscoi _
i úã;ai.."to do R"sistrot 

-*-; l-:94U9-BI9§o
VIGENTE

<< VOLTAR

AgênciaNacionaldeVigílânchsanitária-setordelndústriaeAbastecimento(SlA)-'Irecho5*nreaEspecial 57-BrasÍlia(DF)-CEp71205-050-Tel: (61)
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sIA Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasilia -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0goo 642 gTBz

,7
DADOS DA EMPRESA

Razão Scid
IBI UFE MEDICAL LTDA - ME

CI{PJ
10.493.078/000149

Ender€ço Coorpleto

rya l9 de dezembro, 1157 - centro CEp: 86200000 - tstpoRÃ/pR
Tclefolte
43-31582565

Respfisável Técnlco
RAFAEL RUIZ NOGARI

Respcrsiável Legal
JOAO HENRIQUE WEBER RUIZ

DADOS DO CADASTRO
Hastro No lloata do cadastro
1.06.480-2 (uw89M2L1st2y) lltctootzoro

Situação
ATTVA

No do PÍÉesso
25023.t7529s12009-22

Cadastro

3-Produtos para Saúde (Correlatos)
Atiüdades / Classes

.âsl,r_Az_I.l!â8...............

- Correhtos

DISTRIBUIR

- C.orrelatos

..F-t!t-E_9_In. . . .....

- Correlatos

[Voltar] | | [NovaConsulta ]

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_ArÍorizacadrconsulta_aúorizacao_detalfE.asp
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o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de Casamentor, út"rO,çoes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que_o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofi.eldo original que me foi apresentado e neste ato confiràó sua autenticióade através do'Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2gtogl2o16 às 09:2g:45 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A-chave digitalacima, garante que este documento foigerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -ME e emitido através do siie do Cartório, Azevêdo Éastos,'dá acordo com a Lãgistiçao
Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 10. da Mp 22OO1O1.

Esta ceÉidão tem a sua validade até 2910912017 às 02:18:25 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 59314g

Código de Controle da Autenticação:

488528091 609575701 25-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por gualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http ://www. azevedobastos. not. br
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Serviço Público Federal

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO {e

Portaria Inmetro/Dimel nq0320, de 07 de novembro de 2011.
(12'Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel no 02311999)

O Diretor de Metrologia Legal do lnstituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - Inmetro, no exercicio da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, através da Portaria ne 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas
no subitem 4.1, alinea "9", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução na 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro,

a De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não

- automáticos, aprovado pela Portaria lnmetro ne 23611994;

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro no 52600.035169/2010,
apresentados por Balmak Indústria e Comércio Ltda;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel no 02311999, que aprova em caráter
provisório, os modelos BK-40, BK-50 e BK-500, de instrumento de pesagem de funcionamento não
automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, marca BALMAK;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel n'07711999, que autoriza a inclusão do
modelo BK-300, na Portaria Inmetro/Dimel no 02311999;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel no 068/2000, que autoriza, em caútter
opcional, os modelos BK-50 e BK-300 de balança de funcionamento não automático, de equilibrio

- automático, eletrônica, digital, marca BALMAK, aprovados pelas Portarias INMETRO/DIMEL nos 023 e

) OlltOO, respectivamente, a utilizarem plataformas com dimensões de 400 mm x 550 mm.

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel no 15612001, que altera a duração da
validade da Portaria INMETRO/DIMEL no 023, de 31 de março de 1999, relativa à aprovação dos
modelos BK-40, BK-50 e BK-500, de balança de funcionamento não automático, de equilíbrio
automático, eletrônica, digital, marca BALMAK, de 02 (dois) anos para 10 (dez) anos.

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel no t951200I, que autoriza a mudança
do modelo BK-50 para BK-50F para uso exclusivo para pesar pessoas, aprovado pela Portaria
Inmetro/Dimel no 023 I 1999;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel no 07512003, que autoriza a mudança
de novo formato de gabinete e plano de selagem do dispositivo indicador dos instrumentos de pesagem
modelos BK-40, BK-50, BK-300 e BK-500, aprovados pela Portaria INMETROIDIMEL n" 023/99.

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel n' 17912003, que autorizaa inclusão do
modelo BK-300F, na Portaria Inmetro/Dimelno 02311999;

Diretoria de Metrologia Legal - Dimel
Divisâo de Instrumentos de Medição de Mrssa - Dimas
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 - Xerém - Duque de Caxias /RJ - CEP: 25.250-020
Telefonesr (0xx2l)2679-9138 Fax.: (0xx2l) 2679-9164 E-mail:dimas@inmetro.gov.br
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Sewiço Público Federal

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA.INMETRO

Fs_,

Continuação da Portaria Inmetro/Dimel no 0320, de 07 de novembro de 201l.

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel no 087/2006, que autoriza, em caráter
opcional, a inclusão dos modelos BK-40C, BK-50C, BK-300C, BK-500C, BK-50GC e BK-300GC na
Portaria lnmetro/Dimel no 023199.

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel no 088/2006, que autoriza
dos modelos BK-200F e BK-200F4, na Portaria Inmetro/Dimel no 02311999;

Considerando os termos da Portaria lnmetro/Dimel no 09512006, que autoriza a inclusão
dos modelos BK-100 e BK-l00C, na Portaria Inmetro/Dimel no 02311999;

o ,* caúúer"r,:"::ilt'J?,[ffi1J'#"r1Íi,:;iffiH;T',i'#"i,:;i3í#?,ia,1"#:::rã*H:";,T;;',
marca BALMAK, aprovado pela Portaria InmetroiDimel n" 02411999, e o qual é utilizado como
dispositivo indicador da família de modelos BK, de instrumentos de pesagem não automáticos aprovados
pela Portaria Inmetro/Dimel n" 02311999, e portarias pertinentes, e,

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel no 01212010, que prorroga até 30 de
março de 2019 o prazo de validade da Portaria Inmetro/Dimel no 023 de 30 de março de L999 , resolve:

Art. 1o - Incluir as dimensões de 40 cm até 50 cm de comprimento por 40 cm até 50 cm de
largura para o modelo BK-40; de 46 cm até 80 cm de comprimento por 60 cm até 80 cm de largura para
os modelos BK-100, BK-50 e BK-300; e de 80 cm de comprimento por 80 cm de largura para o modelo
BK-500, do dispositivo receptor de carga da família de modelos BK, marca BALMAK, a que se refere às

portarias acima pertinentes, no que for aplicável.

1,:rt. 2" - Autorizar a mudança do perfil de seção retangular da coluna para um perfil
O tubular de seção redonda de 40 cm até 100 cm de altura, na família de modelos BK a qré .. referem as

portarias acima pertinentes, no que for aplicável.

Art.3' - Incluir o desenho anexo à presente portaria:
I - Perspectiva da família de modelos BK com coluna de seção tubular redonda e detalhes

da estrutura da plataforma.

Art. 4o - A presente autoúzação está condicionada à manutenção das demais exigências
constantes da referida portaria de aprovação de modelo e portarias a ela vinculadas.

Art. 5o - Esta portaria entrarâ em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro

Dimel/Dimas
ER/er
P 035169-10 Dimas.doc

-\,NNETRO

Diretoria de Metrologia Legal - Dimel
Divisão de Instrumentos de Medição de Massa - Dimas
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças,50 - Xerém - Duque de Caxias /RJ - CEP: 25.250-020
Telefones: (0xx2l)2679-9138 Fax.: (0xx2l) 2679-9164 E-mail: dimas@inmetro.gov.br
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Dispositivo Indicador
Plaqueta de Identificaçâoi

Etiqueta de Verificação Tubo redondo*t
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DESENHO ANEXO A PORTARIA INMETRO/DIMEL N" 0320, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2OI I.

À,
INfrIETRO

FABRICANTE: BALMAK INDUSTzuffi COTAS EM:

PERSPECTIVA-DA FAMÍLIA DE MODELOS BK COM
COLUNA DE SEÇÃO TUBULAR REDONDA E OTTÀIUTS

DA ESTRUTURA DA PLATAFORMA ANEXO:01
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CARTA DE CRENENCIAMENTO

A errrpresa CBEMED tnOÚSrRte r COUÉRCIO DE EQUIPAMENTOS tvtÉOICOS LTDA. inscrita

no CNPJ/MF 06.188.23610001-80 e lnsc. Estadual ne 3§8.078.040.110, localizada à Rui, Alípin

Simôes n" 245 - Bairrol Jardim Santa Julia, ltupeva, São Paulo, fabricante de Aparelhos de

Pressão Arteriâl e Estetoscópios da Marca BIC e PAMED , DECTARA por este instrumento e na

melhor fornra de direito, a queín posso interessar , quí: 0 empresa lbi Life Medical Ltda - ME,

sediada à Rua 19 de Dezembro, np 1162 * Térreo, Bairro: Centro, !biporã, Paraná, inscrita rro

cNP/MF 10.493.07810001-49, l.E. 90.463.537-54, está devidanrente Credenciada e

Autorizads a conrercializar nossos produtos.

Itupeva, 28 de Setembro dc 2016

GERENTE COMERCIAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDTçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÂO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http ://www. azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br
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GERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DTGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CeÍifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em 03/10/2016 às 09:16:20 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94f057f2d69fe6bc05b997350126e7ce187a0d87 172342669Í0a60234668320b277e22d0644c
79Í2e426c35083f355f1 0ab32ebed269a581 69e8867be506cc1 59bac2087 1bfb7 1eÍÍd1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para lBl LIFE MEDICAL LTDA -
ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 3010912017 às 02:13124 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 593909

Código de Controle da Autenticação:

488529091 6 09 4257 07 1 8-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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IBI LIFE, MEDICAL

DECLARACÃO DE ASSISTENCTA TECNICA

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitacão Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL Ne. 6212016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ns 604/20L5'
APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente ccnstituída e

inscrita no CNPJ/MF sob o ne LO,493.O78|OOO1-49, ICMS ne 90463537-54, na Rua Dezenove de Dezembro,

1162, TÉRREo, CEP 86200-000, IBIPORÃ/ PARANÁ, na pessoa do seu representante legal Senhor JOÃo

HENRTQUE WEBER RUIZ, portador da Carteira de ldentidade n" 7.697.078-5 /SSP-PR e do CPF ne.

042.330.809-22, DECLARA para todos os fins necessários que a proponente se responsabiliza, integralmente,

sob as penas da lei, que indicará e prestará serviços e assistência técnica, conforme edital, bem como, fará a

entrega imediata de peças de reposição relativas ao bem ofertado.

Assistência Técnica Autorizada pela lndústria:

ALGET EQUIPAM ENTOS MEDICOS

AV. CARLOS CORREIA BORGES 3t78lJD. ATAMI

87 062-202 MARI NGA /PARANÁ
FONE: (44) 3031-3183

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

lbiporã 03 de outubro de 2016.

Henrique
,078-5

I-i o,cg3.ozg,oooí4í1

IBI tI[E I#il}If;ffi ITNâ' IüE

tD Cc hrcmbro, lssT galâ 01

Ccntro
CEP"üI0&000 lhlnnrllP8

ÉÍno

J2.330.809-22

GNPJ: í 0.493.078/0001 -49 lE: 90463537-54
RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO,1162

FONE/FAX (43) 3í53-2565 Email: ibilife@sercomtel.com.br

z - Sócio Administrador Bue
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IBI LIFE MEDICAL
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Municíoio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitacão Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL Ns. 5212016.

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ns 60412015 -

APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e
inscrita no CNPJ/MF sob o ne 70.493,07810001-49, ICMS ns 90463537-54, na Rua Dezenove de Dezembro,
1162, TÉRREO, CEP 86200-000, lBlPoRÃ/ PARANÁ, na pessoa do seu representante legal Senhor JOÃO
HENRIQUE WEBER RUIZ, portador da Carteira de ldentidade n' 7.697.078-5 /SSP-PR e do CPF ne.

042.330.809-22, DECLARA que prestara serviço de garantia de calibração dos itens ofertados por um período
de 05( cinco) anos, conforme solicitado no edital do pregão.

lbiporã 03 de outubro de 2016.

Henrique
.697.078-5

2.330.809-22

uiz - Sócio Administrador

Í?0,$g,o7g,oooí{íl
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CNPJ: 1 0.493.078/000í 49
RUA DEZENOVE DE DEZEMBRO,

FONE/FAX (43) 3158-2565 Emait:

Értrg

J

!E: 90463537-54
1162
ibilife@sercomtel.com.br



lr,mr*crffr,ífils coMERCrAr MS LtCtTA LTDA ME
CHPJ: 12.501"67710001-92 - INSC, ESTADUAL: 905324§s-12
AVENTDA sno loÃo, r+s]crxrno -sno;oÂo oo rvRírpR
TELEFONE: (43) 3477-1933

EMAI L: conrercialmslicita@q m ai| com . SKYP E: ç_om erçlq I msliçita
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EDITAL pneoÃo pRESENctAL No 6a2016

PROPOSTA DE PRECOS

E-MAl L: comercialmslicita@gmail.com

AGENCIA: 263í-X CONTA CORRENTE: í6594-8
CIDADE: SÃO.TOÃO OO IVff. PN DATA DE ABERTURA: í0/05/20í3
NOME: COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: PAULO CÉSAR LOPES MARCELINO TELEFONE: (OA3) 3477.1933
ENDEREÇO: RUA APARECIDO BEZERRA GUEDES, No 4S4 - CENTRO

RG No:8.4í3.298-5

NOME: CLEBER Slt-VÉntO StrUÃO TELEFONE: (043) 3477-1933
ENDEREÇO: AV. SÃO JOÃO, 371 - CENTRO
CPF No: 045.í77.6í9-40 RG No:8.413.298-5

. 2o SÓcto:

NOME: MARIA PAULA CARRETAS inARcELINO TELEFONE: (043) 34tt-1959
ENDEREÇO: RUA APARECIDO BEZERRA GUEDES, No 454 - CENTRO NIRE: 20132236796
CPF No: 08í.750.159-26 RG No: í3.638.654-9

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissáo de Licitaçáo a nossa proposta de preços
relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe cujo objeto é o Registro de Preços visando eventual
aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução no
60412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme as especificações descritas no termo de
referência e (Anexo l).

ww w. cotnerríoÉnsffcÍfo. c o m. b r
rr-

pApos po FORNECEPOR:

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL MS LTCITA LTDA ME
CNPJ No: í 2.50í.677 10001 -92
ENDEREÇo coMPLETo: AVENTDA sÃo JoÃo, N.o í45 - cENTRo - sÃo JoÃo Do tvAí/pR
TELEFONE: (43) 3a77-í933

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL

CPF No:045.í77.619-40

DADOS DO QUADRO. SOCTETÁRIO:

. ío sÓcto:



lomERcrRrífIIS
EO]VIERCTAL MS LTCTTA LTDA ME
CNPJ. í2.501"67710001-92 - INSC, ESTADUAL: 90532469-12
AVEHTDA sÂo,toÀo, r+slcExrno -sno roÂo oo lv*ilpR
TELEFONE: (43) 3477-1 933

EMAIL: com*rcialmsliclta@smail.com"§KYPt: çgmg;çiglmlisilg

lee

www. carn ercialmslicila. ca rn - hr
TABELA EM ANEXO.

OBS: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos e quaisquer despesas
de responsabilidade da licitante que decorram do fornecimento fracionado do objeto licitado.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 9.937,90 (nove mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa
centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, sob
pena de desclassificaçáo da proposta.

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos
produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos
preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitaçáo, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias após a solicitaçáo.

ITasor 67r/000i -921
COIVIERCIAL IVIS LICITA

LTDA. . M.E.
Avenida sâo João, í45
Centro - CEp 86930-000

SESP/PR
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS

Págim: 1

clPJ: 12.501 .67710001-92 Fornecedor : @[\4ERCAL MS LtCtTA LTDA - ME

Endereço : AV SÃo JoÃo 14s - SÂo JoÃo Do MAí,FR - cEp 86930-000
fnscrição Estadual: 9053246912 Gontador:

E-mail:

Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador:

Fle prese ntante : CLEBER S|ÍüAO

Erdereço representante: SÁoJoÃo Do ÍVAí'PR - cEpg693o-ooo

CPFI. 045.177.6í9-40

2631-X- SÃO JOÃO DO MAí'FR

RG:

E mail representante:
Ehnco: 1 - BB Agência: Conta:16594-8

Telefone representante :

Íhta de abertura:
Fornecedor e nquadrado com o
Lote : 001 Lotê 001

microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da !ei complementar no'12312006l.

Preço nÉximo MarcaCltde. Unid Preço Unitário

."rt,t"tlill:,, r lil.,r','1..
'I r,..i'il.'l:li, i 

..

Preço Total
No ltem Dêscrição do Produto / Serviço

002

004

Armário de aço com I portas com cadeado: Armário Duplocom 0B (oito)
portas, confeccionedo em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo
sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso ê íosf atizante) e pintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas)
laterais e ume divisória vertical central em chapa de aço n. 24 (O,6Omm). Oí (um) f undo e 02
(dois) meio-tampos (superior e inf erior) confeccionados em chapa de aÇo n. 24 (O,6Omm),
reforço intemo (esquadro) confeccionado em chape de aço n' 18 (1,2mm) fixando as laterais. 1

(um) acabamento f rontal composto de dois f echamentos, O1 (um) supêrior e Oí (um) inf erior,
em chapa n' 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisórie central em chapa n. 20
(0,9mm). A base deverá ser conÍeccionada em chapa de aço n. 18 (1,2mm) e possuir quatro
pés reguláveis (sapatas) pare correçáode pequenos desniveis. O armário deveÍá conter OB
(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 intema 41x30x42, 5
cm. [llontagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,gS metros, Largura: 60 cm,
Profundidade: 45 cm. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

Armário 02 portas: Corpo (laterais, base, prateleiras e f undos)

confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em
laminado melamínico de baixa pressão, bordas lateraís com f ita de pVC. superf ícies lisas e de
f ácil limpeza e desinf ecção. Tampo superior conf eccionado em madeira aglomerada de alta
densidede com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais igO", bordas
laterais em Íita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura f rontal, tipo cilíndrico, dobradiças
metálicas com abertura de 27Q". Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco).
03 prateleiras intemas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 1g mm, com
revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositívo para f ixação em aço
tref ilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,SO - podendo ter v eriação de +t- 10o/o. Garentia
de f abricação de no mínimo 12 meses. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

Cadeira giratória executiva c/breços, tamenho médio.

Assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma ínjetada
anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura.
Reveslimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100o/o poliéster na cor ezul
escuro e espessuÍa mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contomo do estoÍado. Mecanismo
tipo "back system". lnclinação do encosto mediante acíonamento de alavance. I\ilolas p/retomo
automático do encosto e a.iuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do
assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de
giro, esÍeras e enuelas de aço com coluna ê mola a gás para regulagem de altura e
amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavance. Regulagem de altura do encosto

4,00 UN 931,08 VEGEL

662,46 RMP

409,58 VIANFLEX

UN6,00

582.40

377.00

358,E0

2.329,60

2.262,O0

2.152,806.00 UN
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencia! 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

PágiÊ2

CIPJ: 12.50'l .67710001-92 Fornecedor : CCIITIERCAL MS LICITA LTDA - ME

Endereço : AV SÃo JoÃo 145 - sÁo JoÃo Do MAÍPR- cEp86930-000
lnscrição Estadual: 90532469'12 Contador:

E-mail:
Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:
Re presentante : CLEBER SlÍrlAO

En de re ço re pre s e nta nte : SÃO .JoÂO DO IVAI,PR - CEp 86930-000

CPF:. 045.177.619-40

Agência: 2631-x - SÃO JOÂO Do MAÍFR

RG:

E-mail representante:
Banco: 1 - BB Conta: 16594-8

Telefone representante :

Íhta de abertura:
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios

.]],-ii'1.,1 .r.":..,lrarliliiil'l

da lei complementar no 123120061.

. :,::' r.

Preço Unitário Prêço TotalCltde. Unid. Prêço ítltsximo ll/larca

Lote : 0O1 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço

006

para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes,
apoiado sobre rodizios dê duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliureteno
injetado, com alma de aço e regulegem vertical e horizontal. Fabriceda em conformidade com
as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo)
de largura, base giratória de 67 cm de assento X46 cm de largura X45 cm de profundidade -
podendo ter varieção de +l- 10o/o. Garantia mínima de 01 (um) ano para def eitos de f abricação.
CONTENDO REGISTRO ABNT.

Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável).

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo dê aço oblongo, com encaixes laterais paÍa
transÍormar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado:
150 kg .Garantia 12 meses.
CONTENDO REGISTRO ABNT.

Mesa para ref eitório: Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm,

revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com boÍdas em pVC preta.
SuperÍícies lisas, duradoras e de íácil limpeza e desinf ecção. Comdimensões de: 1,20 XO,BO X
0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à Íerrugem. Acebamenlos anedondados.
Garantia de 1 (um) ano.DE ACORDO COM AS NORIVIAS ABNT.

Mesa para reuniões: Mesa de Íeunião retangularc/ tampo em madeira

aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/
bordas em PVC. Superfícies lises, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. painel frontal
em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 101011020, e seção c/ reforço laterel
paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. ponteiras de
acabamento na cor prela. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/
tratamento anticonosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto
fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. DE ACOROO
COM AS NORMAS ABNT.

20,00 UN

1.00 UN

2,O0 UN

82,00 VIANFLEX

711,55 RMP

615,66 RMP

82,00

669,50

442.00

1.640,00

669,50

884,00

(
tTzsot 6??ísos1 -sTl

COÍVIERCIAL
LTDA. -

Avenida São
Centro - CÉP

rL45 LlciJpÊFço rorÁL Do LorE :

ívI.r.
Joâc, i45
86930-Úü0

TOTA DAPROPOSTA:

9.937,90

9.937,90

Validade da proposta: 60 dias

Razo de entrega: 15 dias \ffLÍDA - ME

€sProposta - Vtrsão: '1.1.2.0
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COMERCIAL MS I.ICITA IIDA ME
CNPJ: 12.501.677nA01-92 - INSC. ESTADUAL: 905324ô9-12
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TELEFONE: (43)3477-1933 *
EMAI L : comercia lmslicita@qm ail "com*SKyp E: çg[]"çf c"ig"t"m"sji.cjjê,
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PREGÃO PRESENGIAL NO. 6z201re

ANEXO VI

Município de Gândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO PRESENCTAL No. 6A2016.
objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS campão, de acordo com
a Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de §aúde do paraná,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa coMERctAL MS LlctrA LTDA - ME, inscrita o cNpJ no
12.501.677/0001-92, inscrição estadual n.o g0532469-í2, estabelecida à AV. SÃO
JOAO, N.o í45 - CENTRO, SÃO JOÃO DO lVAírpR, GEp: 86.930{00, através de seu
representante legat, sr. GLEBER stLvÉRto stMÃo, portador do RG no 9.4í3.2gg{
SESP/PR, inscrito no cPF sob no 045.127.619,00, declara, sob as penas da Lei, que a
mesma está estabelecida sob o regime legal de MTCROEMPRESA, conforme conceito
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, poOãnão usufruir ol benefícios da Lei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

FTzsotozzroool -gãl
COMERCIAL MS LICITA

LTDA. - M.E.
Avenida São João' 145
Centro - CEP 86930{)00

nG nffiís.zg'e-s sESp/pR
CPF no 045.177.619-40

L *o JoÃo Do tvAí - 
"^ 
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ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MuNtctpto DE cÂruoroo DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL NO 62/20í6
RAzAo soclAl: coMERGtAL MS LtctrA LTDA - ME

\i

"1
4o

CNPJ No. : 12.501.62il0001-92





ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREçOS

MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

PREGÃO PRESENCIAL N 6212016

AWR DTSTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LTMPEZA ITDA - ME

08.836.3s0/0001-02
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AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA _ ME
Produtos de Limpeza em Geral

CNPJ : 08.836.350/0001-02

ANEXO PROPOSTA

Município de Cândido de Abreu- paraná

Licitação Moda I idade : p REGÃO pRESENCIAL Ne. 62 / 20L6.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução ne
604/201'5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa proposta de
preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe cujo objeto e a REGTSTRO DE PREÇOS
para REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de
acordo com a Resolução ns 604/20L5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do paraná, em
atendimento a Secretaría Municipal de Saúde.

Valor da Proposta: RS 88.847,00 ( oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais)

. O prazo de execução conforme edital

o Prazo mínimo da validade da proposta de preços e de 60 (sessenta)dias

. O pagamento conforme edital

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

Cambé, L0 de outubro de 2016

DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Yep
+

F.NE' (lli53J-fry2;t *2-3008 \ rard\rnsantoá*ue"
RUA RIO PAMNÁ NO 47!, JD. SANTO ANDRE _ CAMBE-PR. ürrTO1AS-:OO
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 08,836,350/COO1.O2 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDORA DE PRoDUToS DE LIMPEZA LTDA . ME
útdereço : RUA RIO PARANA 471 - - CAMBUPR - CEp 86185-300
lnscrição Estadual: Contador:

E-mail:
Te lefone:

PagiG 1

Fax: Ce lular:
Telefone contador:Representante : VINICIUS BERMRDO DE SOUZA

Endereço representante: RUA RIO PARA|''IA 471

E-mail representante:
Elanco: 1 - BB

CPF: 090.760.279-78
- CAMBE/PR - CEP 861 85-3OO

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBE/PR

RG:

Conta: 33307-7 Data de abertura: 15101/2012

Te lefone re prese ntante :

Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresadepequenoporte(paraoot"
Lote : 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / ServiÇo Otd ê. Unid. Preço Máximo Marca tVodelo PÍeço UnitáÍio001 Armário de aço com 8 portas com cadeado: Armário Duplo com Og (oito) 4,00 UN 931,08 tSMA 931.08

662.46

688.48

3.724.32

3.974.76

Preço Total

?.753,92

\tr
\\'

2.457,48

portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pero
sistema de tratamento quimico da chapa (anti-f eÍruginoso e f osf atiznte) e pintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada minima de tinta de 70 micras. contendo: 02 (duas)
leterais e uma divisória vertical central em chapa de êço n" 24 (o,60mm). o1 (um) Íundo e 02
(dois) meio-tampos (superior e inf erioQ conf eccionados em chapa de aÇo n. 24 (O,6Omm),
reforço interno (esquadro) ccnfeccionado em chapa de aço n' 1g (1,2mm) fixando as raterais. 1

(um) acabamento f rontal composto de dois f echamentos, o1 (um) superior e o.l (um) inf erior,
em chapa n' 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa n. 2O
(0 9mm) A base deverá ser conf eccionada em chapa de aço n' 18 ('r,2mm) e possuir quatro
pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. o armário deverá conter oB
(oito) compaílinrentos com pona. sendo que a poda deverá conter 02 (duas) dobradiças
internas. Àrea de entrada de cada porta de no mínimo 39,s x 24 cm, e área interna 41x30x42, s
cm. Montagem através de rebites. Dimensóes: Altura: 1,g5 metros, Largura: 60 cm,
Prof undidade: 45 cm. DE ACORDO COM AS NOR[/AS ABNT

OOZ Armário 02 porias: Corpo (laterais, base, prateleiras e f undos)
confeccionedo em madeira aglomerada 1g mm de espessura, revestimento dupla face em
laminado melamínico de baixa pressão. boÍdas laterais com f ita de pVC. SuperÍícies lisas e de
Íácil limpez e desinf ecção Tampo superior conf eccionado em madeira aglomerada de alta
densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas Írontais 1g0., bordas
laterais em f ita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura f rontal, tipo cilíndrico, dobradiÇas
metálicas conl aberlura de 210". puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco).
03 prateleiÍas internas. conf eccionadas em madeira aglomerada 1S ou 1g mm, com
revestimento melaminico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço
tref ilado. coR: branca medindo t,60 xo.9s x o,so - podendo ter variaÇão de +/- 1oyo. Garantia
de f abricaÇão de no mínimo 12 meses. DE ACORDO COiif AS NORMAS ABNT.

003 AÍmário v itrine, com 1 porta e 3 prateleiras em v idÍo: uso hospitalar

6,00 U N

4.00 u N

662.46 TNCOFLEX

688,48 C HS
AÍmário com 0'1 porta e 03 pratereiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmartado, na
cor branca. Tratamento anti corrosão. porta com fechaduía cilindrica. pés protegidos por
ponteires plásticas. Portas e laterais em vidro com espêssura mínima de 4 mm Dimensôes
aproximadas de'1,50m de artura x0,s0m de largura xo,40m de prof undidade. DE ACoRDo
COM AS NORMAS ABNT.

004 Cadeira giratória executiv a c/braços, tamanho médio 6,00
Assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada
anatcmicamente em densidade media (50 a 60 Kg/m3), com 4s a 50 mm de espessura.
Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 1oo% poliéster na cor azul

esPrmsta - Vssáo

UN 409,58 CASTOFAR 409 58

0910t2o1615 10.44
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 08.836.350/0001-02 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUToS DE LIMPEZA LTDA. ME

Pfuire:2

Endereço : RUA RIO PARANA 471 - - CAMBBFR- CEp86185-3OO
lnscrição Estadual:

E-mail:
Te lefone: Fax:

Contador:
Ce lular:

Te lefone contador:Representante : VINICIUS BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-78
- CAMBÚPR. CEP 861 85-3OO

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBUPR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARA|\'IA 471

E-mail representante:
Banco: '1 - BB

Telefone re prese ntante :

Conta: 33307-7 Data de abertura:
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresaUu peqr"no porte (para ootãio" oun"ticio" da lei com plementar no 123/2006).
Lote : 001 Lote 001

Descrição do Produto / Serviço Qtd e. Unid Preço Máximo Marca Modelo Preço UnitáÍio Preço Totalescuro e espessura manimo de 1 mm Bordas em pvc no contomo do estofado. Mecanismo
tipo "back system" lnclinação do encosto mediante acionamenlo de alavanca. Ívlolas p/Íetorno
automático do encosto e ajuste automático na frenagem do recrinador. Reguragem da altura do
assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de
giro, esfeías e arruelas de aço com coluna e mola a gás paÍa regulagem de altura e
amortecimento de impactos ao sentar, acionada por aÍavanca. Regulagem de altura do encosto
para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes.
apoiado sobre rodizios de dupro giro de nyron e com esferas de aço. BraÇos em poriuretano
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 X40 cm (minimo) e 55 cm (máximo)
de largura. base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de larguÍa x 45 cm de profundidade -
podendo ter variaçáo de +l- 1oo/o. Garantiâ mínima de o'l (um) ano para def eitos de f abricãÇão.
CONTENDO REGISTRO ABNT.

Cadeira Espaço Sâúde e recepção (cadeira empilhável).
cadeira empilháve,, confeccionada em tubo de aço obrongo, com encaixes raterais para
transformar em longarina. Assento e encosto em poripropireno na cor preta. peso suportado
150 kg .Garantia 12 meses.
CONTEN DO REGISTRO ABNT.

006 Mesa para reíeitório: Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm

20.00 uN

1,OO UN

82,00

711.55 INCOFLEX

615.66 INCOFLEX

0,00

711,55

615 66

711,55

1.231.32

revestido nas duas f aces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em pvc preta.
superíicies lisas, duradoras e de f ácil limpeza e desinÍecção. comdimensóes de: 1,20 X0,g0 X
0,78 cm, com pés em aço cromado Íesistente à ferrugem. Acabamentos arredondados.
Garantia de 1 (um)ano.DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

007 lvlesa para reuniÕes: Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira 2.O0 UN
agromerada cl 25 mm de espessura. revestida em laminado melamínico na cor branca, c/
bordas em PVC SuperÍícies lisas. duradoías e de fácil limpeza e desinfecçâo. painel frontal
em madeira agromerada. pés em tubo de aÇo ABNT 1010/1020, e seÇâo c/ reforço raterar
paÍalelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eretÍostática em epóxi pó. ponteiras de
acabamento na cor preta. Niveradores c/ eixo de aço rosqueáver. partês metáricas. c/
tratamento anticoírosivo e antíerruginoso c/ pinturâ eletrostática em epóxi pó na cor preto
fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos aÍredondados. Garantia de 1 (um) ano. DE AcoRDo
COM AS NORI\4AS ABNT,

008 Mesa escritório com gavetas (medida - 1,20 m de larg. x O,7O cm). B,OO UN
Tampo conf eccionado em madeira agromerada de arta resistência e 25 mm de espessuía.
revestimento com sistema postf orming 190" painel f rontal conf eccionado em madeira

\#
2.144,OO

268.00 INCOFLEX

6Prop6ta - Vssm: '1 1 4.1

03102016 1 5 08:05
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNEClMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail:

Te leíone:

Palim: 3

CNPJ: 08.836,350/0001-02 Fornecedor : A\AR DISTRIBUIDORA DE PRODUToS DE LIMPEZA LTDA . ME
Endereço: RUA RIO PARAlllA 471 - - CAMBSFR- CEp86185-300
lnscrição Estadual:

Fax: Ce lular:
Telefone contador:Contador:

Representante: VINICIUS BERMRDO DE SOUZA

Endereço representante: RUA RIO PARAi..IA 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

CPF: 090.760.279-78
- CAMBE/PR - CEP 861 85.300

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBúPR

RG:

Conta: 33307-7 Data de abertura:

Te lefone representante :

Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresauep"@ beneÍícíos da lei com plementar no 123t20061.
Lote : 001 Lote OO1

No ltem Descrição do Produto / Serviço Otd e. Unid PreÇo Máximo Marcâ t\ilod elo Preço UnitáÍio Preço Totalaglomerada de 15 mm de esPessura, revestimento laminado melaminico de alta resistência.
dupla íace, baixa pressáo. coruna estruturar com passagem de acabamento confeccionada em
chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos
aíredondados Com02 gavetas com chave Garantia de 1 (um) ano. DE ACORDO COM AS
NORIV]AS ABNT

009 Bâlança Antropométrica Adulta: Balança eletrônica digitat adulta com 1,OO UN
regua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 2OO kg, com
divisÕes de pero menos 1oog, pesagem imediata dispensando pré- aquecimento. Acabamenro
em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. pés reguláveis em borracha
sintética e com seleior de voltagem de 110 e 220 v. Af erido pelo INMETRo. Garantaa minima
de 01 (um) ano. Garantia mínama de o1 (um) ano Acompanha manuar de instrução de uso em
idioma português Assistência Técnica do equipamento deveíá ser no Estado do paraná, se náo
houver' a empresa vencedora deverá comprometer-se a rearizar gratuitamente o transrado dos
equipamentos até o local da Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEIVI E INMETRO.

010 Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidâde para 42 litÍos 100
capacidade: .12 litros controle totalmente Automático que dev e ser realizado atÍaves de
microcontrolador sereÇão de Temperatura 120 a 134'c cicro: até 60 minutos. Tempo de
secagem: are 45 minutos. precisão e tempo de resistência: tipo pr 1oo. sistema Hidráurico e
Bomba de vácuo: com f irtro de bronze. erementos f rtrantes em aço inoxidáver. Várvura
solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Várvura de Segurança: construída em ratão.
Câmara deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida
externamente com material isolante ao calor que além de otimiza r 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 dev erá ser automático. Bandeja:
conf eccionada em aço inoxidáver, totarmente perf urada, para permitir uma boa circuração de
vapor Tampa/poÍta: em aço inoxidáver, raminado. com garantia de o3(três anos). com aner de
vedaçâo em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. sistema de fechamento da
Porta Dispositivo que impeÇa o f uncionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser
construida de forma robusla e dotada internamente com um rolamento de encosto que
proporcione maior segurança e suavidade no manuseio Cabos: devem ser de baquelite
(isolamentc ao caloÍ). Resistência: deve ser niquel-cromo. tlrincrada em cabo de aço inoxidável
Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidáver reforçado, com tÍatamento anticorrosivo e
pintura eletrostárica, exlerna e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo
veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro dispray e tecras de controre. sistema
Eletrônico de segurança: Deve desrigar aulomaticamente caso a tempêratura exceda em 3"c a

1.346,65 BALt\4AK

4.286.40 BS

1 .346,65

4.286.40

1 .346.65

4.286.40

esProposta - Vssâo
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Munícípio de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORN ECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 08.836,350/0001-02 Fornecedor:AWRDISTRIBUIDORADEPRODUIOSDELIMPEZALTDA-ME

Pá}re,4

Endereço : RUA RIO PAMNA 471 - - CAMBúFR - CEp 86185-300
lnscrição Estadual:

E-mail:
TeleÍone: Fax:

Contador:
Celular:

Telefone contador:
Re presentante : VINICIUS BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-78

- CAMBE/PR - CEP 861 85.300

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBSPR

RG:
Endereço representante; RUA RIO PARAM 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB Conta: 33307-7 Data de abertura:

Te lefone represe ntante :

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com plementar no i2312006).
Lote : 00í Lote 001

No ltem Descrição do produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo MaÍca Modelo Preço Unitário Preço TotaltemperatuÍa programada. sistema Mecânico e Erétrico de segurança: Deve possuir várvura de

011

alivio. íusÍvel de pÍoteção. termostato de segurança para evitar a queima das resistências e
dos materiais em caso de farta de água construídâ com base nâs Normas ASME e ABNT,
atender a Norma NR 13. Dimensoes Externas máximas: 44xs6x7gcm. DimensÕes rnternas
Mínimas 30x60: cm Ouantidade [,4ínima de Bandejas: 02. polências mínimas: 24OO w.
Voltagem 11Q1220 v Garantia mínima de 1B meses para peças e seruiços.
CONTEN DO REGISTRO ABNT.

BalanÇa Eletrônica Pediátricâ 15 Kg: Balança digital de medição t.OO
exclusiva paÍa cÍianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo. .15 Kg.
Graduaçâo (precisão) de pesagem de, no máximo, 1O g. Mostrador (display ) digital com
indicadores de peso com no mínimo s digitos. Funçâo de tecra Tarã (zero) no painer frontar.
Construída em material resistente e de f ácil limpeza. Bandeja no f ormato de concha anatômrca
e fabricada em materiar resistente, de metar, acririco, prástico ABS, poripropireno, etc pés
reguláveis, revestidos de materiar antiderrapante (borracha sintética, siricone, erc.)chave
seletora de tensâo ce 1 101220 v Af erida e certif icada pelo lpEM/lNMETRo. Garantia mínima
de 01 (um) ano. Acompanha manuar de instÍução 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 gÍatuitamente o translado dos equipamentos até o local da
Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEIiI E INMETRO.

Balde cilíndrico portã detritos, c/ pedal. capacidade aprox. 10 Íitros 4,OO
Totalmente construÍdo em aço inoxidáver, tampa acionada por pedar. capacidade ãproximada
de l0litros Garantia mínima de O1 (um) ano.

013 Banqueta giratóÍia, trpo mocho: Totatmente em aço inoxidável, altura

UN 755.52 BALMAK

137,19 TRAMONTINA

171,65 CHS

984.80 CHS

o12
548.76

343.30

984,80

UN

2,OO UN

137,19

171 .65regulavel com apoio para os pés. Altura minima de 0,46m Xmáxima de 0.61m Estof amento
resistente e com base rígida. rev estimento em pvc e espuma de densidade controrada que
permite limpeza e desinfecçáo. Garantiê minima de o1 (um)ano para defeitos de f abricaÇào.
DE ACORDO COM AS NORI\4AS ABNT,

O14 Carrinho para curativo em inox: Estrutura tubulaÍ em aço cromado, 1 ,00
tampo e pratereiÍa em chapa de aÇo inox, pés, varandas e suporte para barde e bacia
cromados. pés com rodizio de 2 a 3" de diâmetro, f ixação do tampo, da pratereira e armaçào
por meio de parafusos sobre êrruelas de pressào. acompanha 01 balde em aluminio poljdo ou
em aço inoxidáver. Dimensóes aproximadas de 0,45m de raÍgura xo,gom de artura x0,75m de
proÍundidade. Garantia mínima de O.t (um) ano para def eitos de f abricação.

015 Detector de batimento cardíaco fetai: Detector de batimento cardíaco 1 oa

qõ

755 52

esProposta-Vssáo 1141
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 08.836.350/0001.O2 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA . ME

Páginê: 5

Endereço: RUA RIOPARAM 421 - - CAMBSFR- CEp86185_300
lnscrição Estadual:

E-mail:

Te lefone: Fax:
Contador:

Ce lular:
Telefone contador:Representante : VINICIUS BERlllARDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-78

- CAMBÚPR. CEP861B5.3OO

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBE/PR

RG:
útdereço rêpresentante: RUA RIO PARANA 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Te lefone representante :

Conta: 33307-7 Data de abertura:
FornecedorenquadradocomomicroempreSaouempresadeR"o,"n
Lote : 001 Lote 001

Noltem Dêscrição do Produto / Serviço Qtd e. Un id. Preço Máximo Marca ilod elo Prêço Unitário PreÇo Totalf etal, modelo portátil, alimentado por bateria 9 v. que permita guarda do cristal. Deverá estar

016

acondicionado em estojo de couro, e que permita faciridade de troca da bateria. Medidas: 4 x 8
x 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variaÇáo de ! 10 o/o. Deverá trazer ê marca do
fabricante e lote de fabricação gravada no aparerho GaÍantia mínima de 01 ano. Apresentar
catálogo e lvlanual em português, regrstÍo no MS/ANVrsA, cerrif icado de Boas pÍáticas de
FabricaÇáo. Comprovar assistência técnica no Estado do paÍaná.
CONTENDO REGISTRO REGISTRO MS/ANVISA.

Escada clinica 02 degÍaus: Escada com dois degraus todo em aço rnox ou 1.OO

aço com revestimenlo anticorrosivo de coÍ branca. reÍorçada, com degraus Íevestidos em
borracha antiderrapante. pés com ponteiras em boÍracha. Garantia minima de .12 meses
Esf igmomanômetroaneróide portátil obeso Manômetro aneróide - montado 1,00
em armação de material plástico, env olta por amortecedor emboÍrachado parê maior Íesistência
a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfÍeqüente, com graduaçáo de oo a 3oo mm
Hg. Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo para f aciritar visuarização. BÍaçadeira -
conf eccaonada em ny lon saliconizado, de l' qualidade, antialérgico, resistente, extremidade
f lexivel, impermeável. Fecho com velcío resistente. Deverá conter a marca do f abricante,
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 6g centímetros.
largura de 'r 5 centimetÍos, indicado para veriÍicação adequada da pressão aíerial em adultos
obesos e conter indicaçáo do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. várv ura - peça
em metal leve. de mecanismos nas operaçóes de Íetenção e esvaziamento do ar compÍimido.
Manguito: adulto, ambidestro, ãntiarérgico. rivre de rátex, Borsa e pêra - conf eccionadas em
borracha especiar de comprovada vedação e resistência, rivre de rátex. Deverá possuir
icentif icaÇão da marca e ÍabÍicante do produto na braçadeira e no mânômetro Embaragem -
deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, couruim ou outro material resistente.
comprovar assistência técnica no Estado do paraná Garantia mínima de calibraÇáo de 0s
anos, comprovada através de carta do foÍnecedor. os aparelhos quando entregues deverão vrr
acompanhados do laudo técnico do IPEM certif icando sua aferição individualmente. bem como
tambem o registro no Ministério da Saúde.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA,

018 Esf igmomanômetroâneróide portátil pediátrico: Manômetro aneróide _

0i7

UN

UN

128,77 CHS

506,95 MIKATOS

128.77

506,95

128.77

506,95

1,00 uN
montâdo em armaçáo de material plástico. env oltâ por amortecedoÍ emborrachado paÍa maior
resistência a quedas Deverá ser resistente a desregulagemÍreqúente, com graduação de oo a
300 mm Hg. Possibiritar giro de 360" sobre seu eixo para f aciritar visuariuÇão. BraÇadeira -
conf eccionada em ny ron siriconizado, de p quaridade. antialergico, resistente, extremidade
f lexivel, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do f abricante,
indicação do tamanho da circuníerência do braÇo, com o compÍimento total de 2g,5

324.17

1<,/

ü'

esProposta - Vtrsàtr

324.17 MTKATOS 324.17
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 08.836,350/0001-02 Fornecedor : A\Â/It DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMFEZA LTDA - ME

Página: 6

Endereço : RUA RIO PARAlllA 47i - - CAMBSFR- CEp86185-300
lnscrição Estadual:

E-mail:
Te lef one: Fax:

Contador:
Ce lular:

Telefone contador:
Re presentante : VINICIUS BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-78

- CAMBSPR. CEP 861 B5-3OO

Agê ncia: 768-4 - CAMBE - CAMBBPR

RG:
Endereço representante: RUA RO PARANA 471

E-mail representante:
Banco: í - BB

Te lefone re prese ntante :

Conta: 33307-7 Data de abe rtura:
FornecedorenquadradocomomicroempresaouempreSad"puq,ã
Lote : 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtd e. Un id Preço Máximo Marca Modelo Preço Unitário Preço Totalcentimetros, largura de 9 centimetros, indicado para veríicação adequada da pressáo arterial
em crianças e conier indicaÇão do ponlo corre'to de posicionamento sobre a artéria. Válv ula -
peça em metal leve, de mecanismos nas operaçÕes de retenção e esvaziamento do ar
compÍimido. Manguito: adulto. ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsâ e pêra _

confeccionadas em borracha especiar de comprovada vedação e resistência, rivre de rátex.
Deverá possuir identificaçáo da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro.
Embalagem - deverá ser embalado indaviduarmente em bolsa plásticâ, couruim ou outro
material resistente. Garantia minima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do
íornecedor. os aparerhos quando entregues deverão vir acompanhâdos do laudo técnico do
IPEM certif icando sua aferiÇão individuarmente, e registÍo no MS/ANVrsA, comprovar
assistência técnica no Estado do paraná. ApíesentaÍ catárogo e Manuar em porluguês.
CONTENDO REGISTRO NO IPEIVI E ANVISA,

019 Esf igmomanômetro para adulto: lúanômetro aneróide - montado em armacão 1,00 u N 506.95 MTKATOS
de material plástico, env olta por amonecedor emborrachado para maioÍ Íesistência a quedas.
Deverá ser Íesistente a desregulagemfreqüente, com graduaçáo de OO a 3OO mm Hg.
Possibilitar giro de 360' sobre seu elxo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada
em ny lon siliconizado, de ra qualidade, antiareÍgico, resistente, extremidade f Iexível.
impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do f abricante, indicação do
tamanho da circunf erência do braço, com o comprimento total de 54 centímetÍos, largura de
14,5 centimetros, indicado para verificaçáo adequada da pressâo arterial em adultos ê conter
indicaçáo do ponto ccrreto de posicionamento sobre a artéíia. Várvula - peÇa em metar reve, de
mecanismos nas operaçôes de retençâo e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adurto,
ambidestÍo, êntialergico. livre de látex, Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de
comprovada vedação e resistência, livre de látex: Deverá possuir identif icaÇão da marca e
f abricante do produto na braÇadeira e no manômetro Embalagem - dev erá ser embalado
individualmente em bolsa plástica, couruim ou outro material resistente. Garantia minima de
calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. os apârerhos quando
entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do lpEM certificando sua aferiçâo
indiv idualmente, e registro no l\ilS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do
Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA

020 Estetoscópio âdulto: Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou 2.O0
srmriar, com sistema de f ixação sem rosca. Formato duo-sonic que peÍmita ausculta de sons
de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a s00 Hz, podendo ocorrer variação de até
10 Hz para o menor varor e de até zo Hz para o maior valor. o diaf ragma deverá possuir uma
espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não fÍio flexível e consistente.

506.95

v
\õ

506.95

291.92

esProposta - Vssáo: '1 '1.4.1

145.96 MTKATOS '14 5.96
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ:08,836,350/0001.02 Fornecedor: A\AIRDISTRIBUIDOMDEPRoDUTOSDELIMFEZALTDA.ME

Ptfoire 7

Endereço : RUA RIO PARA|.'IA 421 - - CAMBBPR - CEp86185_300
lnscrição Estadual:

E-mail:
Te le fone: Fa x:

Contador:
Ce lular:

Telefone contador:Re pre s e ntante : VIN|C|US BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-78
cAMEúPR - CEP86185-3oO

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBE/PR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARAM 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Conta: 33307-7

Telefone represe ntante :

Data de abertura:
Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresad"peq,"
Lote : 001 Lote 001

No ltem Descrição do produto / SeÍviço Qtde. Unid
f acilitando sua rimpeza. Borda do sino com proteção de boíracha macia e consistente. Na

Preço Máximo Marca Modelo Preço Unitário Preço Íotal
extremidade proximar dev erá possuir mora na junçâo dos tubos auricurares, permitindo
flexibilidade e distensibitidade, proporcionando adaptaçáo suave das orivas nos condutos
auditivos externos. Deverá ser entregue em embaragem indiv iduar. Garantia de no minimo um
('l) ano. ApÍesentar Registro no MS/ANVrsA, Manuar e catárogo em português e assistência
tecnica local comprov ada.
CONTEN DO REGI STRO MS/ANVISA.

021 Estadiômetro (Régua antropometrica): Equipamento portátil, compacto,
para medição de comprimento de indivíduos em posiÇão hoÍizontar (deitada). conf eccionado em
acrilico, e/ou alumínio, e/ou pVC, e/ou rona prástica, resistente à abrasáo. que não absorva a
umidade e que possibirite a higienizaÇâo sem deterioriaçáo da escara de mediçâo. Escara
numerada ê cada centímetro, com f aixa de indicaçâo de 30 cm a .r.om. Garantia de 1 (um) ano.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

A?2 Estetoscópio pediatricot Com duas olivas maleáveis de borracha macia r ,00
ou srmrrêr, com sistema dê f ixaçáo sem Íosca Regrslro MS/ ANVIsA Formato duo-sonic que
permita ausculta de sons de baixa e arta freqüência, com audibiridade de 20 a soo Hz, podendo
ocorrer v ariaçáo de até 10 Hz para o menor v aloÍ e de até 20 Hz paía o maior v alor. O
diafragma ceverá possuir uma espessura entre 2OO e 350 micra e deverá conter anel nâo frio
flexivel e consistente, faciritando sua rimpeza. BoÍda do sino com proteÇáo de borracha macia
e consistente. Na extremidade proximar deverá possuir mora na junçâo dos tubos auricurares,
permitlndo f lexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos
condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no
minimo um (1) ano.
CONTEN OO REGI STRO MS/ANVISA.

O23 Foco Auxiliar: Luminária f lexível com lâmpada, estrutura em tubo
redondo de 1" x r,20mm. comaner de fixaÇão, haste frexiver e cromada, pés em feío fundido.
acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo dê .l.6Ocm O f io de
alimenlação elétrica deve ter no mínimo '1,30m. Acompanha rámpada de .r 1o v. Garantia de
1(um) ano Fabricado de acordo com padrões rnternacionais de euaridade, Normas da ABNT.
APR ESENTAR REGISTR o No IiIS/ANVISA

424 Mesa auxiliar para material ginecológico: Tampa e prateleira em chapa

3.00 uN

1.00 uN

170,89 WELt\itY

18s.57 MTKATOS

459.52 MEDPEJ

170 89

| ó).5 /

459,52

512,67

1 85,57

459,52

sProposla - Vssáo

898,35 CHS 898.3 5

0310/2016 15:OB cE

Ce aço inox 20 de acabamento polido. pés em tubo de 1 X 1,2omm. pés providos de rodas
giratóÍias de 3" de diâmetro com aro de rodas de porietireno, extremidades sem arestas.
Fixacão da pratereiÍa seja por sorda com acabamento riso Medindo aproximadamente o,40 x
0,60 x 0,80m Garantia de 1(um) ano Fabricado de acordo com padróes rnternacionais de

898,35
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIÇOS
CNPJ: 08.836'350/0001-02 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDOM DEPRoDUTOS DE LIMFEZA LTDA - ME

Pégiru: 8

Endereço: RUA RIO PARANA 471 - - CAMBSFR- CEp86185_300
lnscrição Estadual:

E-mail:
TeleÍone: Fax:

Contador:
Ce lu lar:

Te lefone contador:Representante : VIN|C|US BERNARDO DE SOUZA CPF: 090.760.229-78
. CAMBSPR - CEP 861 85-3OO

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBSPR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARANA 471

E-mail representante:
Banco: í - BB

Conta: 33307-7 Data de abertura:

Te lefone representante :

FornecedorenquadradocomomicroempreSaouempresaaep"@ benefícios da leicomplementar n" 123/2006).
Lote : 001 Lote OO't

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtd e Unid Prêço Máximo Marca ÍVlod elo Píeço Un itário Preço TotalQualidêde, Normas da ABNT, ApÍesentar Registro no MS/ANVISA

Mesa de exame clínico: Estrutura tubular metálica esmaltada na cor
branca (pintura epóxi ou eretrostática), reito acorchoado em espuma de poriuretano de I
qualidade. revestido em courvin, na cor azul. cabeceira reclinável manualmente atraves de
cremalheira, pés com ponteira de borracha Acompanha suporte para rençol de paper de 50 mm
Dimensóesaproximadasdel,B5mdecomprimentoxo.somderarguraXo,godeartura.
Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com PadÍÕes lnternacionais de eualidade, Normas
da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

026 Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã)

1,00 UN 347,78 LEVITA

2.457,96 LEVITA
EstÍutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de f abricante certif icado.
revestido em rêminado decorativo, na cor bege Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (.r)
porta em cada lado. uma (1) porta centrar com uma pratereira interna. os puxadores deverâo
ser metar e cromados. o revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da
parte externa. As gavetas deveráo ser desriantes, através de corrediças terescópicas As
dobradiças deverão ser 35 r,Tm. o leito deverá serestcf ado. revestido em couÍvim marrom.
sendo as partes anterior e Posterior do leito ajustável atíavés de cremalheiras duplas, unidas
entre si fabricadas em aço inoxidáver, com no minimo quatÍo (4) posiçôes. o móver deverá vir
acompanhado de um pêr de perneiías anatômicas. em poriuretano injetado, que permitam ajuste
de altura e com mobilidade anterô-posterior. A fixaçâo desta haste deverá ser feita atraves de
uma estrutura com no mínimo 14 X 5,S cm. Deverá possuir gaveta para escoamenlo de
líquidos, em aço rnox e puxador em inox. A gaveta deverá possutÍ o mesmo tamanho da
abertura Íeito no móver para a mesma, nâo podendo ficarespaço para acúmuro de sujeiras. A
gaveta Íechada nâo poderá ficaÍ mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensôes do
móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,BSm, Registro ABNT largura 0,64m; altura
0,76m Dimensôes do estoíamento (variaçâo permitida 5%): Comprimento 1,Bsmi largura
0,64m, altura na cabeceira o,1sm e nos pés e parte centrar o,1om. o revestimenlo estofado
deverá apresentar espuma com densidade 2g, revestida em courvim soÍt g marrom A marca
do fabricante deverá vir gravada na maca ou em praquetê metárica fixada de forma resistente
na cama Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com padrôes rnlernacionais de
Qualidade, Normas da ABNT.

O27 Otoscópio: Equipamento para exame visual do ouvido Otoscópio em fibra

1.00 uN

1,OO UN

347,78

2.457.96

347.78

2.457 96

366.25
366.25 t\,llD 366,25óptica em materiêr de arta resistência. Lâmpada harôgena, rente de aumento de 2.5x e 05

especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,omm-3,5mm-4.omm
8,onrm. Possuir regurador de ârta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressarente
Possuir cabo em aço inoxidáver possuir visor anicurado ao cabeçote e móver. Acompanhar
lâmpada e visor sobressarente. Apresentar cabo em aço inoxidáver de tamanho médio para

\NY
0310/2016 150806
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 08.836.350/0001-02 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDORA DE PRoDUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Pag i.a: 9

Endereço : RUA RtO PARA|.'IA 471 - - CAMBSPR- CEp86185-300
lnscrição Estadual:

E-mail:

Te leÍone: Fax:
Contador:

Ce lular:
Te lefone contador:

Re pre sentante : VtNtCtUS BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-78
- CAMBÚPR - CEP 86185-3OO

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBúFR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARAiIA 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Conta: 33307-7 Data de abertura:

Te lefone re prese ntante :

Fornecedorenquadradocomomicroemprêsaouempresadepeqrrenoporte(para'
Lote : 001 Lote 001

No ltem DescÍição do Produto / Sêrviço Otde. Unid. Prêço Máximo Marca Íl/lodelo Preço Unitário PÍeço Totalpilhas Possuir rupa redonda. possuir controre de intensidade de ruz desejáver. ntir"nt"çao p*
pilhas médias cômuns Acompanha estojo reÍorÇado para acondicionamento e transporte,
contendo: Lámpada e v isor sobressarente e 05 (cinco) especuros permanentes de prástico
Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Í\.4anual e Catálogo em poíuguês.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do paraná. se nâo houver, a
empresa v encedora dev erá comprometer-se a realizar gratuitamente o tÍanslâdo dos
equrpamentos ate o local da Assistência Técnica.
CONTEN DO R EGI STRO IVIS/ANVISA,

O2B Desf ibrilador a Semi Automático DEA : Aparelho utitizado para 1.00
interpretar automaticamente o traçado do ECG da v ítima e aplicar mediante acionamento
manual, o choque para reversâo de parada cardiaca nos casos de fibrilâção ou taquicaÍdia
ventricular caracteíisticas Gerais: o equipamento será utirizado para inteÍpretar
automaticamente o traçado do ECG da v itima e apricar mediante acionamento manuar, o
choque para reversão de paÍada cardiaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular.
devendo ser composto de: 1 - uma borsa para transporte do desfibrirador que dêverá seÍ
confeccionada em tecido resistente e possuir compartimenro para assessórios. móduro
compacto. 2 - um aparerho com medidas máximas de 25ox14o)(3oomm, possuindo onda
bifásica para choque. ajuste automático de impedáncia paÍa o uso em adultos ou em clanças.
o choque para adurtos deverá ser, no mínimo, de 1oo J (cem joures). o choque paÍa cÍranças
deverá ser, no minimo. de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria nâo
recarregáver de Litio de arta peÍformance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de
monitorização - o peso máximo do conjunto compreto (DEA, bateria, borsa e eretrodos) não
poderá exceder a 2,0 (dois) quirogramas. - Dev erá acompanhar três pares de eretrodos
adesivos para adurto e um paÍ de eretrodos adesivos para cÍianÇas. murtifuncionais,
descartáveis - Deverá possuiÍinstruções de áudio bem claras e icones visuais auto
explicativos dos procedimentos de RCp. - Deverá peÍmitiÍ registro em memória de: ECG
continuo. ev entos criticos e procedimentos realizados. - Oeverá possibilitar atrav és de porta
inf ravermelho ou usB própria conexão para o sistema operacionar ,,windows Xp,,ou supenor
para acesso dos dados da memóÍia, permitindo a reitura posterior do traçado de ECG.
procedimentos executados e demais dados disponiveis para arquivo Deverá serfornecido
hardware e sof tware necessários para esta transmissáo - Deverá realiu r auto-teste periódico
com avisos de bêterla baixa e necessidade de manutenÇão. - Deverá ter instÍução de voz em
português, alto-falantes inteÍnos, sinais sonoros e botão de choque com indicador lumtnoso. -
Deverá apresentar no mínimo certif icação - lP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a
queda, nc minimo de um metro de artura - Dev erá permitir atuarizaÇôes dos protocoros
(procedimentcs), - Deverá possuir sistema automátrco de identif icaÇâo dos eletrodos,
diíerenciando o de adurto e o infantir; - Deverá possuir tempo de carga para apricaÇão de

9,107,40 SAMARITAN

Y\f

\E

9.107 .40 9.107,40
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORN ECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail

Telefone:

Pagrre: 10

CNPJ: 08.836,350/0001.O2 Fornecedor: AWRDISTRIBUIDORA DEPRoDUTOS DELIMPÊZA LTDA - ME
Endereço : RUA RtO PARA|''IA 471 - - CAMBAFR_ CEp861S5_300
lnscrição Estadual: Fax: Ce lular:

Telefone contador:
Contador:

Representante : VtNtctuS BERMRDO DE souzA CPF: 090 760.219-tB
. CAMBE/PR - CEP861 85-3OO

Agê ncia: 768-4 - CAMBE - CAMBE/PR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARAM 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Conta: 33307-7

Telefone representante :

Data de abertura:
Fornecedor enquadrado como microem presa ou em presa ou peqr"noJãrte[ãã obt",, ãã benefícios da leicomplementar no 123/2006).
Lote : 001 Lote oo1

No ltem Oescrição do pÍoduto / Serviço Qtde L, n id. Preço Máximo Marca l\íodelo Preço UnitáÍio Preço Totalchoque de no máximo dez segundos para eneÍgia máxima com uma bateria/conjunto de pirhas
novo rotarmente carregado. - Manuar de operaçâo em português. - certificado de garantiâ do
fabricante de, no minimo. cinco ano para o DEA e seus acessórios.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA

O29 Aparelho para a inatação uso individual: Aparelho que permita a
a inalaçâo em qualquer posiÇâo - em pé. deitado ou em Registro inalaçáo- uso mov imento_ sem
risco de derramêr o medicamento. sirencioso, para utirização ANVTsA individuar na
administração de soro f isiorógico ou medicamentos por inaraÇâo. Deve dispor de controre de
intensidade de névoa tipo desrizante e vir acompanhado de: o.r corpo inaladoÍ - gerador de urtra_
som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 1s copos, o'r tubo corrugâdo frexíver e conectores 105
cm comp aptox. 02 máscaras, tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oÍal, manual de
instruçÕes. controle de lntensidade de Névoa - potêncionamento deslizante. Dimensôes
apÍoximadas - 10x14x21cm. peso máx. 'l35og consumo l\,4ax 17 w. Dados Técnicos - 11otzzo
v c/ chave seletora Apresentar Registro no r\rs. assistência técnica rocar comprovada, Manuar
e Catálogo em português, gaÍantia minima de 12 meses.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA,

030 Oxímetro de pulso de mesa: Com tela de cristal liquido e capas de ser

UN 1.063.06 oMRON

1.433.131,00 uN

1 .063.06

0.00

1 . 063.06

utilizado em quarquer âmbiente, conr baterias recarregáveis que duram até gh, tera com curva
pletismogÍáfica. sensor para utilizâçâo em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve
possuir gráf ico de baÍras das ultimas 24h, dev e f uncionar emllolzzo automaticamente. Bateía
lnterna, recarregáv el, com autonomia minima de 3h, peso inÍeÍior a 3kg Além dos
acessóriosobrigatórrosíornece pâra cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo. o1 sensor -
pediátrico de dedo Limites de reitura e ararmes minimos: ALARMES: rimites ajustáveis e
automálicos para Sp02 e pulso, máximos e mínimos Áudio: Volume a.iustável, 2 minutos de
silencioso ou desrigêdo visuar: varores de spo2 e purso, e barra de arertapiscarão indicando
que algum alarme f or ultrapassado. pULSO: Íaixa 30_250 bpm pRECISÀO: 2bpm
RESOLUÇÃO. 1 opm TE[,4pO DE [ilEDrA: I segundos SATURAÇÃO: FArXA O_rOooro
PRECTSÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMpO DE MÉDtA: I segundos. AUDTO: os atarmes e
pulso deverão possuir tonaridade variáver com a mudança no varor da saturãção> TELAi Tipo
monocromática de catodo f rio Tamanho da tera. 32 mm x 27 mm (arturaxrargura) curva
pletismográf ica: cristat trqujdo. POSSUIR REGTSTRO NA ANVISA

q#
881.33

031 Oftalmoscópio:Lâmpada: N,4inimo de 2 5 V. XenonHalógena ou LED
acompanhado de 02 lâmpadas, seleção minima de 6 aberturas, com f iltro livre de vermelho
(utiliável em quarquer abertura). Firtro porarizador para eriminaçâo de reÍrexo Minimo de 20
lentes para erustes ce dioptrias, Faixa mínima de dioptrias: -2s a +zz, Marcador de dioptrias
iluminado. Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteçáo

esProrcsla - Versão

UN 881.33 MD
881,33

03102016 15:08:06
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Município de Cándido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /SERVIÇOS
CNPJ: 08.836,350/0001-02 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUToS DE LIMPZA LTDA . ME

Págimr 11

Endereço: RUA RIOPARA|',IA 471 - - CAMBSFR- CEp86185-300
lnscrição Estadual:

E-mail:
Te le fone: Fax:

Contador:
Ce lu lar:

Te lefone contador:
Re presentante : VINICIUS BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-tB

- CAMBÚPR. CEP 861 85.300

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBSPR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARAM 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Telefone re presentante :

Conta: 33307-7 Data de abertura:
FornecedorenquadradocomomicroempreSaouempreSadep"q,"n
Lote : 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtd e. Unid Preço Máximo Maíca Modelo Preço UnitáÍio Preço Totalpara evitar riscos na lente, cabeça em ABS resistente a impactos, clipe de bolso e interruptor
liga/desliga integrado ao cabo: Cabo metálicoi AÍimentaÇâo atÍavés de pilhas alcaljnas e ou
bateÍia recarregáver, em caso de bateria recarregáver deve acompanhar recaÍregador de
bateria, Estojo macio ou rígido, Garantia mínima de o1 ano;Manuar de instruÇóes em
Português,Apresentar registro na ANVISA.

O32 Conjunto Odontologico-Cadeira, Equipo, Reítetor. unidade 1 ,00 13.600,00 DENTET\ilED
auxiliâr accplada à cadeira: conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pero mesmo
f abricante, composto Registro no odontorógico peros componentes abaixo reracionados
INMETRo (cadeira, equipo, ref retor, unidade cadeira odontorógica. Estrutura f abricada em aço.
Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinámica
em todas as posiçôes de uso e ANVISA auxiliar acoplada na sua capacidâde máxima. Base c/
pÍoteção em borracha ou mateíial similar. à cadeira) Revestimento do estoÍamento em material
PVClaminado.semcosturas,nacorverdecrara proteçàoprásticap/ospésdopaciente
Braço da cadeira c/ Íormato e fixaçâo que faciritem o acesso do paciente. Encosto da cabeça
êrticuláv el c/ mov imento longitudinal. Acionamento atrav és de comandos elétricos c/
atuadores hidráulicos ou moto-redutores. controre de pé (pedar) p/ os movimentos de subida e
descida do assento e do encosto. Alamentação elétrica 1 1o ou 2ze v (6oHz), de acoÍdo cr a
rede local do municipio de entrega. Resistência de carga minimâ de aproximada r4o Kg.
Fornecimento de prantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita inslalaçào do equipamento.
c/ todas as inf oÍmaÇÔes sobre alimentaçáo elátricas. hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento
de manuais de operaçáo e manuais de serv iço c/ v ista _ . _ exprodida e detarhamentc das
peças, principais defeatos e correçoes. c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e
hidráulicos Garantia minima do conjunto de 12 meses Equipo odontorógico tipo cart ou
acoplado (Tipo caÍt com estrutura montada sobre rodizios e tÍalamento anticorrosivo. Tipo
Acoplado: braÇo articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e
mov imento v erticar). Três termrnais, sendo o1 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), o1 p/ arta
rotaÇão (tipo borden) e 01 seringa triplice. suporte das pontas c/ acionâmento individuar e
autoÍnáiico Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. sistema de desinÍecçáo de dutos de
água e spray c/ válvula anti-reíluxo. pedal de acionamento do equrpo com controle varrável
(progressivo da rotação dos instrumentos). com caixa de rigaÇáo (distribuiçáo), sendo as
mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalacão
caixa de ligaçào (distribuiÇão) independente da cadeira Reservatório de água do equipo e
sistema de desinfecçáo em materiar transparente ou transrúcido, de no mínimo 5oo mr.
Eandejas remcv ív eis de aço. unidade auxiriar, accprada â cadeira Bacia da cuspideira
removível, em porcelana ou cerêmica. Ralo separadoí de detritos. fixado à unidade de água ou
à caixe de ligeÇâo, conectado à mangueira de sucçào. Registro p/ acionamento da água da
cuspiceira, minimo de 02 (dois) terminais de sucçâo. c/ diámetro aproximado de 6.s mm. ci

r 3.600 00 1 3.600 00

*f
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

Página 12

CNPJ: 08 836.350/0001-02

Endereço : RUA RIO PARAM
lnscrição Estadual:

Fornecedor : AWR DISTRIBUIDOM DE PRODUTOS DE L|MPEZA LTDA - ME
471 . . CAMBSPR - CEP861B5.3OO

Contador:

E-mail:
Te lefone : Fax: Ce lu lar:

Te lefone contador:
Representante: VINICIUS BERMRDO DESOUZA
Endereço representante: RUA RIO PARANA 471

E-mail representante:
Banco; 1 - BB

CPF: 090.760.279-78

CAMBSPR . CEP 861 B5.3OO

RG:

Telefone represe ntante :

Agência: 768-4 - CAIÁBE - CAMBSFR Conta:33307-7 Data de abe rtura:
Fo rne ce d or
Lote : 001

enquadrado
Lote 001

comomicroempresaouempreSadepequenoporte(paraobterosbenefíciosd;@

No ltem Oescrição do Produto / Seíviço Qtd e. Unid. Píeço Máximo Marca tl/lcd elo Preço UnitáÍio Preço Total
manguelras e termlnats
proteçâo anti-corrosão.
meses

lisos. Formas arredondadâs, estrutura em aluminio ou aço. com
Pinture epóxi ou eletrostática. totalmente lisa. Garantia mínima de 12

CONTENDO REGISTRO NO INMETRO E ANVISA,

033 Caneta de Alla rotação: Caneta de alta rotaÇão com cabo invertido no
mesmo sentido de cabeça, êumêntando a Regislro Rotação v isibilidade do operador durante o
procedimento cirúrgico. cabeÇa mediana, angulação MS/ de 45". Alto torque, confeccionada em
alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superf icial, íacilitando a
desinÍecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nivel de ruído; sistema de rolamentos
apoiado. Peso g 38 a 44. ANVtSA RotaÇão (rpm) o a 420.ooo. Fixaçáo da broca (saca bÍoca).
Pressão (psi) 30 a 40. consumo de aÍ (L/min) 42. consumo de água (mr/min) 42. Niver sonoro
(d8)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do paraná.
CONTEN DO REGI STRO MS/ANVISA

034 Contra ÂttGULO: Contra Ângulo lntra MX com ref rigeraçâo externa ao

1,OO UN

1,00 uN

1,OO UN

448.62 DX

450.00 DX

444.50 DX

coÍpo, acoplável ao micro motor com sistema intra onde o toÍque e a rotação são tÍansmitidos
à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de lransmissáo .r:1.

corpo em aluminic anodizado, giro livre de 360' sobre o micro motor, ângulo de 20. graus entre
o longo eixo e o pescoço da câbeça, trava da bÍoca por lâmina de aço deslocável lateralmente
em ângulo com encaixe paÍa adaptar-se ao canâl da broca, tamanho co Especif icaçôes: Spray :

com spray externo ao corpo, conexão: TNTRA, verocidade: 3.000 a 20.ooo rpm com reversão,
Pressão Ari60 a 80 (PSl), consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade:
1:1, Autoclavávelr r35'c, Peso: 90 g, Ruido: 7o dbs. Registro ANVIsA e assistência técnica
em todo Estado do Paraná.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA,

035 MICROMOTOR: [,,licro [ilotor lntra com reÍrigeração, spray externo através
de mangueira siliconizda. conf eccionado em aluminio anodizado, o que possibilita lev ezê e
excelente acabamento superficial, íacilitando a assepsia e desinfecção. sistema intra de
encaixe rápido, permitindo o giro de 360'das peças acopladas. conexãotipo borden (universal
2 furos), velocidade (rotaçâo) de 3.000 a 2o ooo rpm. possui anel giratório acoplado ao coÍpo
que permite a reversão da rotaÇão. baixo nível de ruido; autoclavável ate 13s"c poÍ mais de
'1000 ciclos EspecificaçÕes: Spray: Com spray externo ao coÍpo. Conexáo: INTRA
velocidade: 3 000 a 20 000 rpm, com reversão. pressão Ar: 60 a go (psl.) consumo de ar: 65
(L/min). Razão de Transmissào de verocidade: 1:1 Autocraváver: 135"c, peso: 90 g, Ruido: 70
dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado
CONTENOO REGISÍRO ANVISA

448,62

450,00

444.50

448,62

450.00

444.50

§o

036 PuÍif icador de Agua: Com f ittro ref rigerado, elétÍico. ligado direto 2,00 u N 541.67

031ry2016 15 08 06
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

FORN ECIMENTO DE PRODUTOS

Pagim: 13

PROPOSTA DE
CNPJ: 08,836.350/0001-02 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Endereço : RUA RIO PARAl',lA 471 - - CAMEúffi- CEp86185-300
lnscrição Estadual:

/ sERVtÇOS

E-mail:
Telefone: Fax:

Contador:
Ce lu lar:

Telefone contador:Representante: VINICIUS BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-ZB
. CAMBE/PR. CEP 861 B5-3OO

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBE/PR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARANA 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Te lefone representante :

Conta: 33307-7 Data de abertura:
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequàno porte (para oUte, os O"n"ficio" da leicomplementar n" í2312006).
Lote : 001 Lote 001

No ltem Oescrição do produto / Serviço Otde. Un id Preço wláximo Marca [Iodelo Preço Unitário Preço Totalao ponto de água, seÍpentina de cobre externa,
fácil assepsia. com termostato de íácil acesso.
sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos
na temperatura gelada D imensôes aproximadas
12 meses.
CONTENDO REGISTRO NO INMETRO.

sem contato com a água. depósito de água de
Ref il com tripla filtragem que elimine odores e
com saída de água na temperatura natural e
312 mm x 4'10 mm. Cor Branca. Garantiâ de

037 Geladeira para guarda de vacinas com regastro na ANVISA .1 .00
Equlpamento vedical, de f ormato externo e interno retangulaÍ. desenvolvido especiíicamente
para a guarda cientifica de vacinas, capacidade para armazenamento de 2go ritros (úteis),
refrigeraçâo com circulação de arforçado, registro na ANVISA. câmara interna em aço
inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidáver com sistemas de contra portas,
isolamento térmico minimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de cFC.
porta de acesso veÍ1ical com visor de vidro tnplo com sistema antiembaçamento, equipado
com rodízios especrais com freio. degelo automático com evaporaçáo de condensado, painel de
comando e controle f rontal e superior de íácir acesso, com comando eletrônico digital micro
processêdo programável de 2"c a g'c, temperatura controlâdâ automaticamente a 4"c por
soluçâo. sisteme de ararme sonoro de máxima e mínima temperatura. comando digital micro
processado com tempeíatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de
alarmê sonoro. alarme sonoro de f êrta de energia com bateria recarregável. chave geÍal de
energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta f echada poÍ 50
segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em r1o v, so/60
Hz, potência de 400 Watts, consumo 14BKWHM, manual do proprielário em português.
DiscadoÍ lelef ônlco para até três números. sistema de emergência integrado que mantenha a
temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia erétrica. Garantia contra def eitos
de fabricaçâo por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do
Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá compíomeler-se a reariur gratuitamente
o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnrca
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA,

038 Kit Saúde Reprodutiva: Cada kit contendo: - 1 álbum grande de 1,OO UN

22.030.00 TNDREL

4.644.67 SE[,4tNA
f amiliar e reprodurivo contendo f iguras cororidas sobre o aparerho reprodutor Íeminino,
mascurino, amâmentaçâo, métodos contraceptrv os naturais, métodos de barreiía, métodos
químicos e métodos def initivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo,,wire-o.,.
Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cadâ rámina, textos explicativos sobre o
tema. Deverá acompanhar manuar sobre orientaçâo contrâceptiva contemprando métodos de
baÍreira (diaÍragma, Dtu, preservativo mascurino, preservativo f eminino); métodos químicos
(anticoncepcionãr oral, vaginal, injetável e contÍaceptivo de emergência) e métodos definitivos

22.030,00

4.644.67

22.030.00

4.644.67
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE pRODUTOS / SERVTÇOS
CNPJ: 08 836.350/0001-02 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDORA DE PrcDUTOS DE LtMpUA LTDA - ME

Paire 11

Endereço : RUA RIO PAMNA 471 - - CAMBE/FR- CEp86185-300
lnscrição Estadual:

E-m ail:
Te lefone: Fax:

Contador:
Ce lu lar:

Te lefone contador:
Representante: VINICIUS BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-78

- CAMBSPR. CEP 861 B5.3OO

Agê ncia: 768-4 - CAMBE - CAMBE/PR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARAI{A 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Te lefone representante :

Conta: 33307-7 Data de abe rtura:
FornecedorenquadradocomomicroempreSaouempresadepequenoporte(paraobt
Lote: 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde Unid Preço Máximo Marcã À/1od elo Preço Unitário Preço Total(laqueadura e vasectomia). opÇãoi sacora para Tíansporte. - Kit RepÍodutor Feminino e
Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. para o ensino da colocaÇão da
camisinha f eminina e masculina e demonstraÇão da relação sexual. para o auto-conhecimento
cuidado com a higiene pessoar e prev enção de DSTs Acondicionado em estojo especial.
Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. peso: o.4oo g (com pênis de 13,5 cm) - Modero pélvico
de Acrílico - tridimensional, Íâbricado em acrilico com uma lâmina móvel que permite
v isualizar o endométrio e os órgãos que compôem o aparelho reprodutor f eminino. utilizado
também para demonstraçáo da corocaÇáo de diaf ragma, do Dlu e da camisinha f eminina.
Acompanha manual de anstrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24
cm x 22 cm Peso: 0.550 kg - lvlcdero pélvrco de Borracha - modelo pélvico do aparelho
reprodutor feminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocaçào
do diaf ragma. camrsinha f eminina e para ensanar a murheÍ a conhecer o seu próprio corpo
através do toque no colo do útero e demonstrar a Íelação sexual. À/ledidas: .12,5 cm x 11,5 cm
x 9,5 cm Peso: 0,100 kg - Pênis dê Borracha - modelos penianos com formato nâtural (com
bolsa escrotal), _- ãpresentâdos nas cores moÍena e negra com tamanho de 15 cm para frns
educativos. N,4edrdasr 15 cm Peso: 0,300 kg. - euadro lmanlado com imagens na frente e
v erso do Aparelho RepÍodutor Masculino e Feminino contendo 37 f iguras imantadas para
mostÍar sobre: sexualidade, ft,4enstruaçáo, Metodos contÍaceptivos e Definitivos, Reproduçáo e
GestaÇáo. Deve acompanhar suporte de madeiíâ. caderno sobre orientaçâo contracepliva.
manual de instruçâo e sacola paía transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm peso: 2.6s0 kg - euadro
de métodos conlÍaceptivos mordurado com contraceptivos contendo 1 Diaf ragma. 1 Dlu, .l

PÍeservativo l\,4asculino e't Feminino, 't Anticoncepcional oral e .l ln.letável e 1 contracepção
de Emergência. para compreensáo e conhecimento destes métodos, de forma real. Deverá
acompanhar 1 caderno sobre orientaÇào contraceptiva bem como suporte de madeira.
Medidasr 50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg - sacola para transporte e acondicionamento dos
materiais educativ os, confeccionada em ny lon com alça tiracolo e fechamento com ziper de
dols cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm peso: 0.400 kg

039 Kit de Equipamento de Urgencia Equipamento Laringoscopio inf antil/ 1,OO UN 3.435.67 TK
adulto com conjunto de laminas 2 Ambu Adulto com mascaras 3 ambus infantil com mascaras
4 jogo de canulas de gueder n 5,7 9 e infantal 3 e 5:

LARlNGoscoPlo DE FIBRA oPTtcA:Descnçáo básrca-Dispositivo médico-Regisrro na
EQUIPAMENTO hospitalaÍ utrlizado para auxrliar na entubação endotraqueal. ANVISA
URGENCIA EspeciÍicações técnices mínimas: EeulpAl\4ENTo conjunto de laringoscópio com
cabo em metal recartilhado e alirnentação através de pilhas tipo c. 1-Laringoscópio Lâmpada de
LED com v ida útir êproximada de 50.ooo horas. que proporcione maior inf antil/adulto
luminosidade com conjunto de Lâminas em aço anoxidável com transmissão de luz por fibra
óptica lâminas Deverá acompanhar quatro láminas, modelo Macintosh, tamanhos 1. 2, 3 e 4,

3.435,67 3.435.67

\§
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Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 08,836'350/0001.02 Fornecedor : AWR DISTRIBUIDORA DE PRoDUTOS DE LIMPEZA LTDA . ME

Págire: 15

Endereço : RUA RIO PAMNA 471 - - CAMBSFR - CEp861B5_3OO
lnscrição Estadual:

E-mail:
Te lefone : Fax:

Contador:
Ce lu la r:

Telefone contador:Represe ntante : VIN|C|US BERMRDO DE SOUZÃ CpF: 090.760 279-78
- CAMBSPR - CEP 861 85-3OO

Agência: 768-4 - CAMBE- CAMBSPR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARAÍIA 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Conta: 33307-7 Data de abertura:

Telefone represe ntante :

Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempresadep"
da lei com plementar n" 123/2006).

Lote : 001 Lote oo1

No ltem Oescrição do produto / Serviço Qtd e Unid
e quatro lâminas modero [Ii[êr, tamanhos 1, 2,3 e 4 2-Ambú Adurto Todas ". tarr*. o"*ao

Preço Máximo Marca t\^odelo Prêço Unitário Preço Total
ser rsentas de pontos de soldas e autoclaváv eis. com máscaras. As lâminas e os cabos
devem possuir sistema codif icado veÍde compatíveis com raringoscópios de f ibra óptica
padrão internacionar 3- Ambú rnfantir Deve acompanhar um estojo para acondicionar o
conJunl0. duas lâmpadas com máscaras. sobressalentes e manual de instruçÕes em portugués
REANllvlADoR MANUAL (A[irBU) 

- adurto e inf antar -DescriÇão básica-São barões auto-
inf láveis transparentes que permitem praticar ventiraçào ê,1if iciar manuar sobre 5-Jogo de
cânulas máscara, sobre sonda de entubação ou cânura de traqueostomia, reutiriáveis.
decuedel (adurto EspeciÍicaçôes técnicas mínimas- Aspectôs gerais n"05.7 eg e Reanimador
manual em siricone trânsrúcido de arta quaridade, autocravável, com inf antir n" 3.s1) várvura
pop-off de alívio de pressão várvura unidirecionar tÍansparente com membrana de segurança na
porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente remov íver para v isuarizáçâo da
f ace do paciente. Resetuatório de oxigênio tipo borsa, removíver, conecrado a uma várvura
posterior, com entrada supremenraÍ de oxigênio e de ar ambiente. capâcidades: Adurto. barão
auto-inf lável com vorume minimo de 1.800 mr e reservatório mínimo de 2ooo mr, pediátrico,
balão auto-inf lável com vorume mrnimo de 5oo mr e reservarório mínimo de 2000 mr, Deve ser
fornecidê uma máscara pâra ventiração paê cada unidade, com â seguinte caracteristica:
tamanho êdulto, máscara rígida tÍãnsparente com borda maleáv el de silicone, ou borda inf láv el:
tamanho pediátrico, máscara rigida transparente com borda maleável de silicone, ou borda
inf Iável, Deve cumprir normas lso r065'l-4:2002 e rso 8382, 19gg. Deve ser totalmente
desmontável para limpeza e esterilizaçâo e dobrável para armazenamento: Deve seÍ
compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. possuir testes de funcionamento
descritos no manuar para garantir o bom funcionamento do equrpamento sempre que o mesmo
f or montado Todas as panes e acessórios devem ser livres de látex. CÂNULAS DE
ENTUBAÇÀO ENDOTRAQUEAL-Descriçáo básica-Tubos em pVC, utirizados para controre de
vias aéreas, permitindo ventiração artíiciar e para proteçáo contra aspiraçâo de secÍeÇoes,
v ômitos, etc Especif icaÇÕes técnicas mínimas Transparentes. liv re de propriedades tóxicas ou
irritantes, com linha radaopaca, superf ície lisa. estereis, orif icio proximal com diámetro padrão
e conexãc Standard, e orif icio distai. Dotado de balonete distai macio e flexivel de alto volume
e baixa pressão e balonete piloto com válvula anttsíetorno. Tamanhos: 3.5 sem balonete distai
Tâmanhos: 5 0. 7 0, 9 o com baronete. cANULA oRoFARINGTA (GuEDEL)- Descrrcáo básrca-
Equipamento medicohospitalar dêstinado a manutençâo de permeabilidade das v ias aereas
superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. EspecificaÇôes técnicas
mínimas Fabricada em pVC rigido, atóxico, transparente e inodoro. náo f rexíver á pÍessão cie
mordedura. Porçào pÍoximal com apoio para lábios ou dentrÇáo anterior do paciente, porção
distal encuruada e achatada: Abertura centrar (ruz) com diâmetro adequado à passagem de ar e
introdução de sonda de aspiraçáo, Numeração: .1, 3, 5

\Ér
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Munícípio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

P4lim: 16

CNPJ: 08.836.350/0001-02

Endereço : RUA RIO PAMNA
lnscrição Estadual:

Fornecedor : A\ÂlR DISTR|BU|DOM DE PRODUTOS DE LTMFEZA LTDA - ME
471 - - CAMBSPR-CEP8618s_300

E-mail:
Te lefone: Fax: Ce lular:

Telefone contador:Contador:
Re presentante : VINICIUS BERMRDO DE SOUZA CPF: 090.760.279-78

CA t\ilBE/PR - CEP 86 1 85-300

Agência: 768-4 - CAÍvtsE- CAMBE/PR

RG:
Endereço representante: RUA RIO PARANA 471

E-mail representante:
Banco: 1 - BB

Te lefone re prese ntantê :

Conta: 33307-7 Data de abertura:
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte 1pa.ã.o[i oã bãnãIicios da lei com plementaÍ no 123/2006).

CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

PRE@ TOTÁL DO LOTE :

TOTA OAPROPOSTA:

88.847,00

88.847,00
Validade da proposta: 60 dias

ftazo de entrega: 15 dias

A\^/R DS

\§
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Consulia de Produto

C ON S UL-TA PROD UTO C ORRE LATO--,1 L ao*r*i, Hilc,onrt
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Detalhe do Produto: ESTETOSCOPIO

Modelo Produto Málico:

Estetoscópio

Estetoscópio

Estetoscópio

MIKATOS INDUSTR COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA.EPP

ESTETOSCOPIO

Estetoscópio Duoscopic Metalplastic Missouri Adulto

Estetoscópio Duoscopic Metalplastic Missouri Infantil

Estetoscópio Duoscopic Metalplastic Missouri Recém Nato

Estetoscópio Duplo DB-MED

Estetoscópio Duplo DB-MED Pediátrico

Estetoscópio Duplo Kole cardioló9ico 5-1

Estetoscópio Duplo Kole Duoscopic-YP Adulto

Estetoscópio Duplo Kole Pediátrico

Estetoscópio Duplo Missouri Cardioló9ico 5-1

Estetoscópio Duplo Missouri Duoscopic-YP Adulto

Estetoscópio Duplo Missouri Duoscopic-YP Neonatal

Estetoscópio Duplo Missouri Pediátrico

Estetoscópio Plano DB-MED Planoscopic-YP Multo

Estetoscópio Plano Kole Planoscopic-YP Adulto

Estetoscópio PIano Missouri Planoscopic-YP Multo

Estetoscópio Plano Missoura Planoscopic-YP Neonatal

Estetoscópio Plano Missouri Planoscopic-YP Pediátrico

Simples Metalplastic Missouri Adulto

Simples Metalplastic Missouri Inhntil

Simples Metalplastic Missouri Recém Nato

-E:!-qlse,ç9q9.

34aj?-60í){.) - )is.irií:} Íj.:ridr,: C 8C0 61 i!§,'

Vc'

do Produto FABRTCAqE : MIKATOS INpÚSr.B"lâ, CgMERCIO E SERVIçOS DE IPAREIHOS YE9l9"OlLI-9.â:E_lP_:91§ll " 
I
Ir: B4rJO RrSCO__ _ .". _---,_,, ,

VIGENTE _ 
-_I

lVencimento VIGENTE

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Prodúo_correlatdrconsultajroduto_detalhe.asp
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CONSULTA PRODUTO CORITBLAT'O
rr\ÀrEí .ltL!:t* ilí$ §l

ÊrDtçoüldiglô ,

Detalhe do Produto: FOCO AUXIUAR

Autorizaçãor *
FOCO AUXILIAR

Modelo Produto Mrádico:

FL- 4000 - L

FL-4000-P

FL- 4000 - H

Foco Auxiliar

r27840022

FABRICANTE: MEDPEI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL

DIS-TRIBUIDPR : MEDPEJ EQ.VIP4l4ENros MEDIços LTD,4JqP_- BB§I"I *_
I. BAIXO RISCO

VIGENTE

t,..,__,*-

3462'6A0(.) - DiÍ.iue Saúcje: {t 800 61 1!r97

i"

03.155.958/0001-40

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlatdrconsulta_.produto_detalhe.asp tun 1ô
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NEUEçÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SNÚOE
(Lista Exemplificatíva - versão 2.0, abrit/2014)

A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos
01 Amalgamador odontológico
02 Equipamento para confecção de próteses

!3 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
05 Leitora de código de barras
06 Máquina para fabricação de comprimidos
07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato compaciente.
0B Medidor para avaliação de lentes (rensômetro) ou de armações de óculos
09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

B Produtos para apoio de atividade laboratorialgeral
01 Afiador de navalhas para micrótomo
02 Agitador de soluções
03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
04 Agua destilada
05 Alça de platina para microbiologia
06 Analisador de água
07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
0B Analisador de tamanho de partículas
09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
10 Aparelho para análise de alimentos
1 1 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em
hemodiálise.
15 Aquecedor para laboratório
16 Artigo de plástico ou vídro sem reagente para laboratório
17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
1B Balança para laboratório
19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
20 CalorÍmetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
21 Câmara anaeróbica
22Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorialem saúde (ex: capela para manipulação
de órgãos e tecidos para transplante).
22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
23 CentríÍuga, exceto indicada para laboratório de saúde
24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
27 contador de colônias ou células, exceto iádicado para diagnóstico em saúde
28 contador de partículas atômicas, exceto indicado para dia-gnóstico em saúde
29 Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado pará ,so em laboratório clínico
30.Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em
saúde.
31 Criostato
32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
33 Cronômetro p/ medição de tempo de reãções.
34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
35 Digestor



frt

36 Diluidor de amostras
37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
38 Dispensador de parafina para histologia
39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
40 Equipamento para gerenciamento de amostras
41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
44 EstuÍa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
45 Evaporador centrÍfugo a vácuo
46 Fermentador de culturas
47 Filtro para soluções
48 Forno mufla
49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
5'l lmpressora de cassetes e lâminas de vidro.
52 lncubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
53 lndicador de velocidade de sedimentação de soluções
54 lndicador físico, químico ou biologico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
55 Lavadora para artigos de laboratorio, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos,
lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
57 Lenço para assepsia da pele
5B Liofilizador
59 Luxímetro
60 Medidor de 02 dissolvido em amostras
61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
62 Medidor do ponto de fusão
63 Microscopio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
64 Micrótomo para histologia
65 Mobiliário para laboratório
66 Moinho de amostras sólidas
67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
69 Pipeta automática
70 Plpeta ou micropipeta manual
7'l Porta algodão
72 Porla papeleta
73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
74 Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico
75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapra
77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
79 Seladora de embalagem de artigos para laboratorios
B0 Suporte para artigos de laboratorio
B1 Temporizador
82 Titulador
83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar
01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
01.1 - Condicionadores de ar
01.2 - Purificador de ar
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01.3 - Esterilizador de ar
01.4 - Umidificador de ar
02 Balde
03 Bandeja, exceto para esterilização
04 Barreira para separação de ambientes
04.1 Biombo
05 Bomba a vácuo
06 Caldeira
07 Central de ar comprimido
0B Central de gases medicinais 

^ 
ü

09 Central de vácuo ,à- \
'1 0 Compressor de ar
11 Concentrador de 02, exceto de uso pessoal W$12 Cortador de isopor para confecção de moldes I 

^/
13 Dispositivo para abertura de produtos médicos d f

a 14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos /u'
14.'l - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para
procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases
para produtos médicos.
15 Equipamentos para Lavanderia
16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
17 Escova para limpeza de produtos em geral
1B Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
20 Fogão para preparação de alimentos
21 Gel para absorçâo de resíduos orgânicos
22 Geladeka e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e
orgãos)
23 Gerador de vapor
24 lncinerador de resíduos hospitalares
25 lndicador íísico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
26.1 - Mocho Odontologico ou cirúrgico.
26.2 - Cadeiras de espera
26.3 - Moveis para consultório/clÍnicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
26.4 - Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
26.5 - Mesa de cabeceira
26.6 - Mesa para Necrópsia
27 Negatoscópio
28 Papel higiênico
29 Pia hospitalar
30 Protetor auricular de ruídos
31 PuriÍicadorde água, exceto os indicados para purificação de águapara uso em hemodiálise.
32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
36 Secador de ar medicinal
37 Seladora de embalagens de produtos médicos
38 Sistema de comunicação hospitalar
39 Sistema de sinalização hospitalar

D Produtos para didática ou treinamento médico
01 Manequim para treinamento médico
02 Modelo de Orgão para ensino
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20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem lndicações Terapêuticas.
21 Mordedor para lactentes
22 Oculos para presbiopia
23 Passador de fio dental
24 Produto para estimulação sexual
25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
26 Purificador de água
27 Sauna
28 Secador e escova de cabelos

H Produtos de uso gerat utilizados como parÍes ou acessórios de produtos para saúde
01 Cámera fotográfica de uso geral
02 Equipamento de informática de uso geral
03 Filme Íotográfico comum de uso geral
04 Fixador ou revelador de filmes
05 Gravador de imagens
06 lmpressora
07 Monitor de vídeo
0B Oleo lubrificante
09 Papel termo-sensÍvel, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde
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Consulta de Produto

CONSUAA PRODUTO CORRELATO
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Detalhe do Produto: Mesa Para Exames Clínicos

a;

HOSPI BIO INDUSTRIA E EIREU. EPP

, 8097029

Mesa Para Exames Cínicos

LV 121-MESA EXAME CUNICO LEiTO EM CHAPA _ EPOXI

LV 121i. MESA EXNYT +ÍruTCO LEITO EM CHAPA- INOX

i t'todelo Produto Málico:

LV 19- MESA EXAME CUNICO LEITO ESTOFADO - EPOXI

LV 19OB MESA DE EMME CLÍNICO EPOXI, OBESO, I.EITO ESTOFADO

LV 19i O&MESA DE EXAME CI-ÍI'ITCO INOX, OBESO, LEITO ESTOFADO

LV 19FMESA EXAME CLÍNICO LEITO ESTOFADO _ INOX

LV 51. MESA EXqME CUNICO PEDIATRICA LEITO ESTOFADO - EPOXI

LV 51i -N4ESA EXAME OÍNICO PEDIÁTRICA LEITO ESTOFADO - INOX

.i'iC2-íi00at D!r:cii.;i: Íiaii<ii:: 0 8f0 írl. i!i97

@
5http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Prodúo_correlato/rconsulta -.produto_detalhe.asp JÚnJ
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& utinistêrio da §aúde

§eei*si*
Processo:

Consulta de Produto

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

DE MOVEIS HOSPITAIÁRES EIREU - EPP

lrr*r
§idnílo

§alÊr
§Bü*li*§

Deta]he do Produto: FAMIUA DE MESA GINECOLOGICA

Nome da HOSPI BIO [AE

Modelo Produto MáIico:

Nome Técnico:

8097029

----'---'"-"t--t
i

I-------l
I

I

I

DE MESA GINECOLOGICA

LV 1 1 7.MESA GINECOLOGICA ASSENTO FIXO LEITO ESTO FADO

LV 117I -MESA GINECOLOGICA ASSENTO FIXO LEITO ESTOFADO ESTRUTURA INOX

LV 1 18.MESA GINECOLOGICA ASSENTO FIXO LEITO EM CHAPA INOX

LV I 1g.MESA GINECOLOGICA ASSENTO REGULAVEL LEITO EM CHAPA INOX

LV 20 - MESA GINECOLOGICA ASSENTO FIXO LEITO EM CHAPA EPOXi

LV 2OI .MESA GINECOLOGICA ASSENTO FIXO LEITO DE CHAPA - TOTALMENTE INOX

LV 32 - MESA EXAME CúNICO E GINECOLOGICO LUXO EM MADEIRA IVIDF

LV 52 MESA GINECOLOGICA ASSENTO REGUúVEL LEITO DE CHAPA EPOX]

LV 66. MESA EXAME CUNICO E GINECOLOGICO LUXO

80970290009

25351.154015/2015-1 1

FABRICANTE : Hospi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIREU - EPP - BRASIL

DISTRIBUIDOR : Hosoi Bio Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares EIRELI - EPP -

I. BAIXO RIS@
VIGENTE

<< VOLTAR

Âriôncia í'jat.ional de Vigilància §anii;,ri'iü - Í-i,rti:r rjc incrilt|ia e 1ü:r:$ir,:cii::,,:r'rtrr ílliÂi
3462-600C) DisLruc Lia,J:cirr:

lirasílir iDl") - CEP 712íi§-íi5ü - Ir:i: í61)

q
http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlatdrconsultajrodúo_detalhe.asp
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i- uJ vigit§ncia Srnitária CONSULTA PRODUTO CORRELATO
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Detalhe do Produto: OTOSCOPIO MD

da Empresa: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA

OTOSCOPIO MD

.1462-6ÍJilÍj - Discir,r: SaL:cler: l,) 8í)C l:r 1!97

#
http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_correlatdrconsultajroduto_detalhe.asp J(trn a
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Consulta de Produto

-"1, L Âgr'lncia Hlcionat
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i\\*r :lr:r sil.ílar.trr
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CONSULTA PRODUTO CORRELATO

OFTALMOSCóPTO MO

36(o I
Bcgülido

Detalhe do

I 8007021

Oftalmoscopio

;80070210016

.i.iÍ;,.-l-{.ri)i)íi - a)ii,.l.i0 SeLritt: O I'i)i: {;: lrrT

t
éJ

http://wwwT.anvisa.gov. brldatavisa/Consulta_Produto_correlato/rconsulta_produto_detalhe.asp
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MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

Pregão Presencial n'. 62/2Ot6
CUNHA &PRACZUM LTDA ME
r NSCRrçÃO: 90473055-67
cNPJ 1.0.692.0ss/0001-63 ME (X ) Epp ( ) OUTROS ( )

E-MAIL: cu nhapraczu m (ô hotmai l.com
Fone: (43) 34722847 cel. 43 96509925
RUA: CARLOS GOMES N 206, JARDIM AEROPORTO

ENVELOPE N: 0L - PROPOSTAS DE PRECOS
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t

AO MUNICIPIO OE CÂNDIDO DE ABREU - PR'

pnrcÃo p§.EsENctaL Ni.q ozlzo16

cuNHA E PRJ{CZUM ITDA -ME - CNpf 10.692.055/O001-63 - End, Rua Carlos Gomes N: 206 -ISairro: f ardim Aeroporto -cEP 86870-

000 . Cidade: Ivaiporã - pr - fone: (4g)34722s47 Cel.(43)9910'a318 ' E'mail:

cunhapraczum@hotmail.com 
1

CUNHA & PRACZIJM LTDA-ME
CNP| : L0.6e2.05 5/000 1-63

FOTHA DE RO§TO
P,ROP,OSTA DE PREÇO

CUNHA &PRACZI.JM LTDA ME

txscntÇÀo: 90473055-67

CNPJ r0.692.0ss/0001-63 ME (x ) EPP ( ) OUTROS ( )

E-MAIL: cun ha rrraczum@hotma il.com

Fone: (43) 34722847 cel.43 96509925

RUA: CARLOS GOMES N 206, JARDIM AEROPORTO

tvltpoRÃ, PR - cEP 86.870-ooo

Prezados Senhores,



Orrn'",p'o de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

pRopo$TA DE FORNECTMTNTO DE PRODUTOS 
' 

SERVIÇO§

P4lim: 1

C}SJ: 10.692 C55/0001-63 Fornecedor : GJNI-IA & PRACZUM LTDA MÊ

Érdereço : RLIA CÁRLOS GOIVIES 206 - JD ÂEROFORTO - MAIPORA/PR - CEP 86870-000

lnscrição Estadual: Contador:

E-m ail: cunhapraczun@hotrail.ccm

Telefone: í43\ 3472-2847 Fax:

Telefone contador:

Representante: IIOUGLÂS ANTONIO |\íARI1NS DA CUNttÀ CPF: 042.899.419-90

Endereço repre§entante: R[lA CARTOS GOME§ 206 - - MAIPORA/PR- CEP8ô870-000

É-mail representante:
Elanco: Âgê*cia:---l

RG:

Coflta:

Telefone reprêsentantê :

Data de abeítuÍâ:

Forrrecedor enquadrado como microempresa ou smpresâ de pequeno poíte (pârâ obter os beneÍicics da leí compÍementaÍ no 123/2006).

Lote : 001 Lote C0'l

t'i" ltem Descrição do Produto , §êrviço Qtde. Unid. Freço í\ÂâxiÍÍ,o Mãrcâ Modelo Preço Unitárío PíêçÓ TotaI

C01 Ârn-1ádo de açÇ,;riin I poílas ôôrâ cadeáic: Áífiário Duplc csm C8 (cito) .i.00 u N

5.00 ti r.i

(J3i.Ú8 VEGEL

at)z +t) iv*.d I : t\ u u tJ ,

ô88,4E iiãLTÊR

58C ôü

G5§.00

2 32d OA

3 948 00

pcÍãs. ccrfef.ricrlado em c:lâpa de aço ae ilai)a it+i íjê câalcno. ca$ acabaÍnentc pel3

sisierna dÊ iraiirmeüic eui,rlicc dê châp, (aÊli-ieríuqirc:il e fosÍatizanie) e p:fllüÍá alíavá§ ie
sislenra eielfostá:icc a pó, ac$ ôâínada rr:rnrrr:a <is tiÊte cÉ 70 micras. CctiendÇ: C2 íduasi
latêrâis e uínê divisóíla !,ertiaal ôentíâi eÊ cl]âpa dÊ aço n' 24 í0.5§íntn). 01 {uÊ:) ÍundÕ e C?

idois) íne!a'-iâmtcs isupe.ior e iÊÍetaoi) conf ecciônâcos eÍE châpa te ãço 3'24 (t-1,!30rnmi.

Íe:oço :rie.ro (escriadro) r.o.líâcci4r1ãdo *ni chiJlà (iê i.{jc í:' 18 (1.2Ê:m) Íix3ndo as :alerâis. 1

iufi) acabamâr1a irôntâl comrostc d* dois í3ciaê*rils. âi (unr) supe.ioi e 01 aum) x!íe.ioí.
êm cllapa íl'2,i iô 60ffn;) sêldado a uín 

"ôãbâmentÕ 
da drv;só.ia cesiral em chapaÍ' 2Q

{0.9nrm) A base deveÍá s€í conÍecciônada enr chapll de âÇô Íi" 18 i.i,2mm) e pcss{iir quatro

Êes tôJr.iiêvers isaF]âlasi p;13 ç.srreçàc <je ,e<ruei'rr]s iJe:;tivâis O atmário devâíá conlea 08

lclici conlDart:lrentcs acm tona. seGdÕ quc â Êciiã derârâ conter 02 (duas) dcbraiiçâs
interr:as Área ie entrada de cada pcíla Ce ro:I;r;rnrr 3íi 5 x 2a crn. e área ;nterna 4ix30x42. 5

aÍn. Í,ioÊiiigem a:€vás ce rêcÍes. Cií:rânsÕe§r A,trí:i l.Ag ilÉirôs. LârguÍâ: 6C c:n.
ÊÍciuidrdade: 4i çm úE ACOffaO COM ÂS NCSfÍÂ:i A,3l.JT

$2 ÂíÍràÍjo 02 gonas Corpa (la:eiêis. bas€. píale!Êir.âs E iuilüôs)

3cirf eccÉnado +ili meCeiÍa eg:cmerâdâ i8 ínír d€ -s:aessJ.â. íevestirneÊtc Cirola lâce êín

iâmiaaiê meiai:rifl:co.rê baixa pressáo. bôrdâs :âieí3:s ca:n f iie de PVC SupeÍiciês lisas e de
Íáci! lirêirezâ € desiníecçâa. Tampc slper:or coíf ac.ror)â,Jú Êm mãdelrâ aqiamerada de a:ta
iensiüãde cont 2§ e:rn <!e espessum, s:§ierna ,)osif ÍJtrniriü. }oÍdas írcntais '18C" +ordas
iãterais eÊr f la de etr5. revest:i.]1intú melan::Giac i:ilchad!;? ircntâi. tipo cilindíicô, dobradiÇas
meiài!.âs :oí abeíuía ale 2?0'. Puxadcres conÍeíjcioiadcs em aiuminic (aaâbâG:entc foscci.
fi3 píâte:*iras int+íÍrâs ccníeÇtrioÊadâs em nr;iij*lra ilEloIÍjerâdâ 'i5 ou 18 ínrn. colvi

revês!.ir.nênic mÉieÍn;^;ca e diveÍsas regul3geôs de ailtlrâ Ê dispôsiijvo paía iixâÇâo e.n aço

tiêÍilâdô. COfi: Sranca rnêdindo 1.ô0 X0,95 >:.C.5L1 - podendô tervariaçãcd€ i,i':0'7ê. GaÍantiã
Ce f ãbÍicacâo de r':c minimo 12 oresês. t)ã Â,CCFDC COiv'! Â.S §CRMAS AENT.

í.)0;? AÍmàric v itriie. ccn: 1 poíla e 3 praieieiras em v rdrc: uso hôspltâlãÍ. 4.00

Armàrio ccm 01 pôrta i 03 pratêi€!Ías eíÍ viiÍc Fur:dc e fêis em châpa de aço esmaltado, na

i:or branca. iÍai.aí)entc âírli coÍicsào. Poíi?i coyr iei:la<ii,,rê cilindrira. Pés p,ctegidüs por
ponieiras piásticas. Pôrtâs e laierais om vidrô côm espessura minil.':]a dê 4 mm. DiüênsÕ€s
aproxiÍnadas úe ': 5Cm Ce alturâ X 0.50n1 LJe laÍguíâ X C,4§Ín ce ,roÍund;daCe. OE ÀCCÊDO
CCI.I ÂS NCRMÂS Â3NT,

'noá Cadeirâ girâtóiia execut:!,a clbíaÇos. tâmanhc n:ôcic

uh'

óeqo 
2 o4c oo

Âssenic e enÉcs:r efi1 cômpênsadr mulirjafiinâic i3 :2 mti. coín espunâ injetada
:ânâiüilicameÊie em (jensidade írsijia (5C ?l i-rú Kgirri) oonr 45 à 5C m$ de espessu,?.
Rsve:iiíefliô cc asseÊtc e e:rcoslo em lecrio Ce:ritâ rêsrstânciâ 'i00oÁ poliesier nâ co. azu!

ei.!r,}I-sLl - Vssá4 1 i d I

,í09,58 L44,RTiFLiX 34§.0C

O4i r(,2(ll(i «i 45r:;:



Quniciplo de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6X2416

pRoPosrA nr FoRNEcIMENTO D§ PRODUTOS Í SERVIÇOS

PÍhina ?

Cl§J: 10 692.C55i00C1-63 Fornecedor : CUNl.iA & PRACZUM LTDA ML

&rdereço : RUA CARLOS mí!'!ES 2C6 ' JD AmOPORTO IVAIPORA/PR - CEP 86E70-0C0

Contador:

E-rn ail: cunhapraczur^r@hoitnaii.com

Telefoae: í43t 3/'72-2847 Faxl. Celular:

TeleÍcrre contador:lnscriçâo Estadual:

Re pre s e ntante : DOIJGLÂ S A NTONIO,VIARIINS DA CUNl"tA

Êndereço repre§antânte: RllA CARLOS GOI'1ãS 20ô - - IVAIPORAIFR- CEP8687t-000

Ê-rn ail represe ntante :

Banco: Agência: -- -i

CPF: 042.899 419-90 RG:

Conta:

Te lefone .e presentantê :

üâtâ de abertura:

rt;;x;dti enquadrado como microesrpresa ôu *ntpÍesâ de pequeno porte {para obter os benefícios da íeicomplemeíltar n" 123/2006}.

Lote : 0X1 Lêtê 001

N,'item OesÕríçãô do FÍoduto í Serviço QkÍe. Unid. Preço MáxÍrno Marca Í!,lodelo Preço Unitário Preço Íot*l

esauic e espessuÍa n-:;niÍ;'io c3 ! niil. 5oídâs eÊi f\"r(; íc iaai$.1a ia êstêf adô. ir!êaallismo

trpa "lrâcl s,- steín'' lrcliaãÇâc c!ü eralslo nediã.1É ;ríjio:li:ír:eiri3 d* alavancã. llÕlas tlt€torilo
açlcmát:co ic encasic ê ejusie aulrnlatiac Êa íÍêêêgeli cJo reülrllaicí. Rêgu:êgem dâ aituía do

as§e:ric â 3a§. colilna ceôiral cesmoÍltêvel. fixâdâ ílcí eriaaiYe iônico ccrn ic:arnenio ax;âi dê

erro. e91:ras e ãraire:âs de açG cofi calunS e mcla a gãs Jâíâ iàg,]lagÊÍn de altura ê

ãricrigc:IIrento ce ifiDacits a5 sen{aí. íJfioÊadã pci :l::}r;}!laâ Feliuiageil de âliulê dc encostô

têrê âpôlo lomDar. tase girais.:a aôm caca de Êylc. ta trcí pfela .Ôm âíanha de 5 hâiie§.

apo:âdo sobiê ro.Jizros .ja dupi3 g:irl dê ,le lon e a§m Ési tírs de aco BÍaços eryl pcl;urstanÔ

iitêaedc ccE al.la dÊ âÇc, e raEulagern vsl1;cal e irúír:()*lál Fãhricada er ccnfcrmdace ccn:

as ix)Írtiâs dá AeN:. M€d.ndc c encosic 35 can .ie:iitríã Y 4a cír írÊ;fiiÊioi e 55 c* {Íiâxianc)

de iaíguÍa basê g!Íêtóíia .:s 67 c[-: de assôntc X 45 c.n dê ]aÍí]ura ].45 cm de piclundidâdô -

âôseirdo ter,/aí;aÇá.3 dê ri^ !OÍ% Gârani:â illil:;rà dê Ci rrrr; ar:o §âra def êiiôs ci3 ia!:.icação
i.:CI{TEN DC R ECI STRC A8I.: T

ll;iis Câí1eiÍâ EsÊaço Sauce e rÊceÊção icáceira empil.áveli 20.90 u l.t

{lâaei.a eínpilnável. c(}Eíei::ioí].:icâ eÍíl luh§ de â{Íi (;bloí:ço. ri)tr) eílilài}:es lâielais paIâ

iiâtsÍrjtrÊar em iêngafifla ÂsseriJ e encoslc em p"irpÍtpilÉri) r'iã i:ôi píeiâ. Pe§c supôíãCc
'i5C i-c .Garâniiâ i2 rneses
:OI.]TEi\JCO R EGIST'?O ÂENT

$C;; lt4esa pêra reurriÕgs: àresâ úê reuniâo r€iâr:gillãí a,r lârpc eíri câderra LIN

B? Cr'J t"l/{RTli:LEX

ô : 5 ôô 1,1À.li11,\.lUCCi

2ô8.C0 M.Â.ÍiIftUCC: 265,C0

':.454.CC

2.1?0.CC

aç;3merâda ci 25 mtr {ie ÉspsssuÍâ, tevestiCa am lamiÊado trelêÊlrãico na ior bracca. al
§qídas em PVC Sup*íicies l;sâs. duradcí3s e ile fácii iirll§Êzi, e des;r:Íecçáo. Pa;nel Í.cntai
âm Éiâdei.a âglcme:'âdâ Pes e:.]r lubo ce aco Â$t'lT 1li0i jail0. e seçào.1 ÍêíôíÇo lat€ial

í)ârãlÊlc am turo de âço ÀEl.jT 101C.r1iii?. ci Êintura rlieir4:i:it:..4 6Ín epÔxi pê. Ponteii'ês de

àf.ãbênt*il:o Ilái ccr piÉia r\.liv ela{i{lres cr' sixc oê ilco :';;si;*eàv el Fârte§ íreiálicas, cl
iÍàiêÍnentô anljccÍcsivo e êniiferfugiílo§c c,'pinlLÍã e:{:trostéiica em eptxi pó iâ coí píero

Ícsc. ,!ieC: 2ü§ x l:0 cm. A-:a5êí!re:iias arreüo:ldâ§c§ Gàíantla de 1 (um) ano. trE ACOÍilO
COiú Â.S NORMAS ABiiT,

0C3 i,4Êsâ esadtóÍic ôúm gavetas (meiica - 'i,2C ín .ie iaÍ§. x t1,70 í:ín) 3 0c ul.l

Tomlo colrfeccirnado 3irl ÍneceiÍa aglcnlsÍada dÊ â;lá rasisiôncia I 25 mfii dÉ espes§ulâ,

râvBsl:írerlto com sislema postí$ü^ning 180'. Pai|19: a,rjnlâi coliíeccioíaic em madeira

agiomerada ie '15 ,nm aie espessur'â, Íev esli.nÊ.3tr) iãírinâdc mtlalx inico de alta resistência,

dupia Íace. §aixa .or€ssão Côluna estruliraâl cofr passalrer,r dti âcâbâmento canÍeccicnãia em

,::hâpÉ) ii* aÇo, coí] tríiiâtnÊÊlc írntif eíugen e acaÍliill:eÊlc err: pirltilí?i eí)ó(i. A.cabamentos

ârÍec'üfldêdôs. Com02 gâvetes coín cltav. (;arartiê ce 1 iuml an{f,. DE ÂCCRDC COI4 ÂS

NOfitv'rÁrq À.BN L
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Gunicipio de Cândido de Abreu

Pregão Presercial EZIãA16

pRoFo§TÂ §E FORNECTMENTO DE PRODUTOS 1§ERVIÇOS

frásrna :i

CIIPJ; 10 692.055/0ü01-63 Fornecedor : CUNFTA & PRACZUtul LTDA MÊ

ãrdereço : RUA CARLOS GOMIS 206 JD Â§OPORTO - íVAIPORAiPR - CEP 8ô87C-üC0

lnscriçâo Estadual: Contador:

E-m ail: cunhapraczun@hotnail.cont

Telefone: í13.) 3472-2847 Fax:. Celular:

Teleíone contador:

Representante: DOLGIÁS ANlONlo [\ÂARI]N§ üA CUNI-IA CPF: 042 89§ 419-90

EndêÍeqo rêprêsêntanle: RUA CARLOS GOf',fiS 2A6 - MÂlrcRAlPR - CEP 86870-CC0

E-mail representante:
Banco: A,gência: -- -l

RGr

Conta:

TeleÍone re pre se ntante :

Data de alertura:

Fornecedcr enquadradc'como r*icroeftpresâ ou empresa de

Lote : 00í Lote 001

Nô ltem Êê$cÍiÇão dú Produts i ServiÇo

pêqueno porte {pârâ #l)têr ôs benefícios da lei complementâÍ ne 123120§ô}.

QtÍre^ tJ rr id Preço Íú[íxirno Marce lúôdÊ10 Precü Unitário Preço Totâl

régr.:a antropon:e:r:ca âicrlêíà. liscr ar ia) iig:tal. com capacidêde pâra 2ü0 kg, coÊ:
drv isá*s §3 3*lo rlenüs 1Dí,:o. í)ri:;!il:I imeÍiêtâ iisp€nsandc píé- aquec;nrentc. Â.cacatÍieíio
sÍr t;!riê elêiícsiàticâ !ápÊle.:prsJ çri l)crãíha âÍ11:Cêrrasa{rte. Pés.egulá'ieis êrê bãírâchâ
srnté1;ca e caí:: sêtetoí cc v.liâÊüm c4 11i: e 320 v. AÍeridc pêiÕ itif,lETRC. Garãíl:ia m;í1:ma

4€ 01 ium) ãnc Gâíâi1tia mlr:fi1á .jo arl i!m; âlro /iÕcmpânha Ínânua! de insanjçãc ie uso em

idi)ínz pÕr1ueuês. Assislêril:.rii Jet:r:ri::: di:, ê,iuipârtieÊtc riâverà seÍ Íio Estedo do Pâtat/|, sÊ iáo
hcrvtí â €mprc-<a !et1a?doía i*\/eí3 irirr'itÍcmetsí-se ê íe.a|izã g.alriiaffeÍlie o laêns:.qdô dcs
eqiil9êÍ-renioê atá r) locâi sâ À3iisiÊr.ia iécFicâ
i-:OtlTÍtlDO nÊCjSTRO h(C r9ãt.l ! :..\;ivllilO

i)12 B<1lae cil'niÍ:co FoÍâ delriii':: ( r,,?iif,i ,'âl)ocrdaie ãpÍox 10 iiiros

Tciâirnenle constÍuld!-a €Í 3qo rÍríii;üâvi3l t.rí:rDa airclaaia pcÍ teca:. CaÊaci{iade afircxinladâ
Câ 1C l;t.3s (;âratl-:a nír;nâ dê a: iiirr âri,

4. Í10 ii §;

iN

!1? 10 ?plTI1Â

54. i 67 rlEELL

1'il. L1C

49t.6C

PREÇO TOTAL DO LOTE

TOTPI. DÀPROPO§TA

4ôC 00

qÂJ 2ô336 Puríicâdcr de Agla i:cm Í;1t.. ,elí,c+:âdc eiétacc, l;gac, di.etc 204
ac pcnic íie SgJa serpêliiÍrí.,1e ,::,:ra,,e â>teír'lã sem aôntã10 cc-.'n 3 águâ. depósiiô cÊ águâ dt
ía.ii ãsseps:a. .üm iêÍmoslaia d;, l't:.,: acessc llef ii cê:n tripla ililr.ag3m cue e:iniine tdc.es e

seloÍes ie l]lcrc, baar3 feíra,gem 
" 

::ilairijaios. aoni saidâ de âaua râ tempeaatuia naiulal e

í:a ieílriiâíàirira üâl;riJâ n:rfleÊ5í)i:r ij;)fc>riÍlriJiiás 3'i2 riar x 41C rio:. C.:l Bralca Gaíâ.liiê de

12 r."rêses

CONiEl.lt-lt-l iaciSTRO l..iC Illa.IEf ir..)

Validade da p:'opcsta r3C dias

Prazo de ertíega: 15 dias

18.463.20

't8.463.?§

CUNI.iA & PRACZUM LTDA ME

cNpJ l0 ô92 c55i000í-63
lToogzoss/oool -6íl

CUNHA & PRACZUM
LTDA. . M.E.

Rua Carlos Gomes,206
Jardim Aeroporto - CEP 86870.000

\s§

'"Pí-sl--V.àcã) i:4i

IVATPORÃ. PR

t.t4iiiil})if i>; -ii, ri2



CUNHA & PRACZIJM LTDA_ME ht
CNP]: to.692.A5 5/000 1-63

CUNHA & PRACZUM TTDA ME

rruscnrSo: 9o473oss-67

CNPJ 10.692.05s/0001-63 ME (x ) Epp ( ) OUTROS ( )

E-MAIL: cunhapraczum@hotmail.com

Fone: (43) 34722847 cel, 43 96509925

RUA: CARTOS GOMES N 206, JARDIM AEROPORTO

CEP:86.870.000

BANCO DO BRASIL

CUNHA E PRACZUM LTDA

AGENCIA 0533.5 . CONTA CORRENTE 23L54. I

PROPOSTA DE PREçO
Prezada Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação deste Pregoeiro a nossa proposta de preços

relativa ao Edital Pregão Presencialem epigrafe cujo objeto é a Aquisição de móveis e
equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resoluçã o ne 60412015 - APSUS

da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde, conforme segue:

VALOR TOTAL: R$18.463,20. Dezoito mil, quatrocentos e sessenta e três
reais e vinte centavos.

o Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

apresentação.
o A Secretaria Municipal de Saúde Íbrnecerá a licitante vencedora,

cronograma de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue
em até l5 (quinze) dias após a solicitação.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

IVAIPORA, PR, 04 DE OUTUBRO de 2016,

DOTJCI-AS ANTONIO IIARTINS DI\ (]IlNIIr\
RG e00{2,t24

cPr- 042.899.{19-90

sócto-cr:RnNTB

r\t,!lXr\NDRE RODRIGO IrAR't'lNS DA CUNHA

RG 1009640t5

cPF 057.{s2.169-05

Vf,NDEDOR

RONAt,DO BOING
RC 124144973

cPF 07t.729.519-84

AIiX I LIAR ADI\,IINISTRA'I'IVO

CUNHA E PMCZUM LTDA -ME - CNPJ 10.692,055/0001-63 - End, Rua Carlos Gomes N: 206 -Bairro: f ardim Aeroporto -CEP 86870-
000 - Cidade: Ivaiporã - Pr
cunhapraczum@hotmail.com

fone: (43)34722847 Cel.(43)9910-4318 E-mail:

2
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' ' equipamentos médicos

ENVELOPE 01- PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 062 /20L6

CN PJ: 13.55 O.569lOOOL-tz
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CiPJ: 13.550.569/0001-72 Fornecedor:
Erdereço : RtA BAMO SANIO ANIGELO 143

hscrhão Estadua!: 905.55956-71

JD KI.,PAMEMOS I'/EDMS LTDA

- XAXIM- CUBITEA/PH. CEP8181O-140

Émail: w esley@ilned.combr

Telefone: (41) 3268 - Fax:

Pá0im: 1

Celular; (41) 3268 -

TeleÍone contador: (41 ) 3022-0900

Município de Cândido de Abreu

Pregão Prcsencial 6A2016

pRoposTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Conlador: EVANDrc HERTV DESOLZA

Rêpresentante: GULHERME DEOLVERA RBER DA SLVA

Érdereço repÍesentante : AV ENIDA CLA REE DE LtúA CASTRO 255

Émail representante: guilhernn@jdned.cornbr

Banco: 1 - BB

CPF: 062.008.489-80

BLOm 06 - Am44 - JARDrVIiDVA

FG: 8.966.808-

OLh,IDA - LONDBIM/PR - CEP 86073.31 O TeleÍone reprêsentânte : (4'l ) 3268

tlata de abertura:Agência: 363-3 - XAXM- CURTTBA/PR Gonla: 25092-6

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obteÍ os beneÍícios da lei complementaÍ ns í2312006).

Lolc : 001 Loto ü)1

Nl llam Dêscrlçáo do Produlo / Servlço Qde. Unid. PÍoço lláximo lfi.rca llodelo Preço Unltárlo Prêço Total

003 Armário vitrine, com 1 porla e 3 pratelêiras em vidro: uso hospitalar. 4.00 uN

,1,00 
UN

1,OO UN

688,48 CONKAST

7ír,ss LEVITA

1.346,65 RAMUZA

4,286,40 STERMAX

cNK 1001

LV-1 66

DP-200

ASE

675,00

230,00

.l.237,50

3.720,00

2.700,00

230,00

1.237,50

3.720,00

Armário com 01 porla e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço asmallado, na

cor branca. Tratamenlo anli corrosão. Porta com Íechadura cilÍndrica. Pés protegidos por
ponteiras pláslicas. Porlas e lalerais em vidro com espossura mÍnima de 4 mm. Dimensôes
aproximadas dê 1 ,50m de alluta X 0,50m de largura X 0,40m de proí undidade. D E ACOR DO
COMAS NOBIVIAS ABNT.

006 Ulesa para relêitório: Com tampo em compensado, com espossura de 25 mm, 1,00

revestido nas duas Íaces em laminado mehmínico nacorbranca, com bordas em PVC preta.

SuperÍicies lisas, duradoras e de Íácil limpeza e desinÍecçáo. Comdimensóes de: 1,20 X0,80 X
0,78 cm, com péa am aço cromado resistênte à Íerrugem. Acabamentos arredondados.
carantia de 1 (um) am.DE ACORDO COM AS NORIúAS ABNT.

009 Balarça Antropométrica Adulta: Balança eletrônica digital adulta com

UN

régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com
divisôes de peb menos 1009, pesagam imediata dispensando pré- aquecimento. Acóamento
em tinla eletrostática. Tapele/piso om bonacha antiderrapanle. Pés regulávois em borracha
sintática e com selelor de voltagem de 110 e 220 v. ÀÍorido pelo INMETRO. Garantia mÍnima
de 01 (um) ano. GaÍanlia mlnima 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 compromêtor-se arealizar gíaluilamente o lranslado dos
equipamentos alé o local da Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRo NO IPEM E lNt\ETRo.

010 Autoclave Horizontal De J'rlesa: Capacidade para 42 likos,

Capacidade: 42 litros Controle tolalm6ntB Aulomático que deve ser realizado alravós de
microcontrolador Selêção dê Tamp€raturar 120 a 134'C Ciclo; atá 60 minulo§. Tempo de
sôcagom:atá 45 minutos. Precisáo e tempo de resistência: tipo PT 100. SistÊma Hidráulico 6

Bomba de Vácuo: com íil1ro dê bronzê, elementos Íilkantes am aço inoxidável. Válvula
soleúide: em latâo íoÍjado tipo dialragma. Vâvula de Segurança: conslruída em latão.
Câmata: deve ser em laço inoxicÉvel, com garantia de 03 ano6 de garantia rêvBstida
exlêrnamente com malerial isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de enargia
dev e conserv ar a temperalura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da
auloclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bardeja:
conÍeccionada em aço inoxidáv61, lotalmente perf urada, para permilir uma boa circulação dê
vapor. Tampa/porla: êm aço inoxidável, laminado, com garantia d6 03(três anos), com anal de
vedaçâo em bonacha de silicone resistenta a âltas temperaturas. Sistema de Íechamento da
Porla Dispositivo que impeça o lunciohamonto do equlpamento com a porta aberta. Deve ser
conâtruída da forma robusta 6 dotada intôrnamêntê com um Íolamônto de encosto quo

OA

\\E
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6A2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

Émai!: w esley@ijned.combr

TeleÍone: (41 ) 3268 - Fax:

PágiÉ|2

Celular: (41) 3268 -

TeleÍone contâdor: (41) 3022-0900

CtfJ: í3.550.569/0001-72 Fornecedor : JDKIUPAMENTOSNEDOOSLTDA

Brdereço : RtA BARAOSANIOAI{GELO 14il - XAXIM- CL,RIIBA/PR- CEP81810-140

lnscriçâo Esladual: 905.55956-71 Contador: EVANDRO PIERNI DESOI.VA

Representante : GIJLHERME DE O{-VERA RBBR DA SLVA CPF: 062.008.489-80

Erderegoreprêsenranre: AVENIDACLARCEDELIúACASTHO255BLOm06-Arr44-JARDIMt{fVAOLNDA

Email representante : guilherne@ilned.cornbr

Banco: 1 - BB Agêneia: 363-3 - XAX[\í- CLHÍIBA/PR

RG: 8.966.808-

LONDRT{A/PR - CEP 86073-31 0

Conta: 25092-6

TeleÍone reprêsentante: (41 ) 3268 -

tlata de abertura:

Fornecedor enquadrado como micÍoempresa ou empresa de pequeno porte (pare obter os beneÍícios da lei comphmenter nq í2312006).

Lob : 0o1 Lotê OO1

ilc llôm Dêscrição do Produto / Servlço OHe. Unid. Preço l/áximo llarca llodelo Prêço Unllárlo Proço Total
proporcione maior segurança e suavidade no manuseio, Cabos: devem ser de baquelile
(isolamento ao calor). Resistência: deve ser nÍquel-cromo, blindada em cabo de aço inoxidável
Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reíorçado, com tratamenlo anticorosivo e
pintula eletrostática, êxlêrna e inlerna. Deve apresentar aberlura para vedilaÇáo tipo
veneziana. Deve possuir chave on/oÍt, manômetro display e leclas de conlrole, Sistema
Eletrônho de seguranÇa: Deve desligar automaticamênte ca§o a tempefatura exceda êm 3"c â
temperalura programada. Sislema Mecânico e Elálrico de Seguraça: Deve possuir válvula de

alívio, f usível de proleQáo, termoslalo de segurarça para êvitar a queima das resislências e

dos materiais em caso de Íalla de fuua. Construída com base nas Normas ASME e ABNT,
atendêI a Norma NR 13. Dimensões Extemas máximas: 44x56x78cm. Dimensóes lnternâs
MÍnimas: 30x60: cm. Ouantidade Mínima da Bandejas; 02. Potências mínimas: 2400 w.
Voltagom: 11Ol22O v . Gârantia mínima de í8 meso6 para peças e serv iços.

t/"_ CoNTENDO REGISTRO ABNT.

i ott Balarça Elehônica Pediátrica 15 Kg: Batança digital de medição

exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, '15 Kg.
Graduação (precisáo) de pesagem de, no máxrmo, 10 g. À oslrador (display) digilal com
irdicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função da tecla Tara (zêro) no painel Írontal.
Conslruída em malerial rêsistênle e de Íácil limpeza. Bandeja no íormato de concha anatômica
ê Íabricada em material resislente, de metal, acrilico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pás
reguliáveis, rêvêstidos de malerial anlideÍrapanto (borracha sintética, silicone, etc.) Chave
soletora de lensão d6 1 1gl220 V. AÍerida e cerliÍicada pelo IPEÍWINMETRO. Garanlia mínima
de 01 (um) ano. Acompanha manual de instruçáo de uso em idioma português. Assislência
Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, s6 não houver, a empresa vencedora
deveÉ comprometer-se a realizâr gratuitamêntê o translado dos equipamanlos até o local da
Assistência Tácnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO.

012 Balde cilíndrico poíta dotritos, c/ pedal, capacidade aprox, 10 litros

I,OO UN

4,OO UN

'1,00 UN

755,52 RAMUZA

137, t9 PUBI[4AX

984,80 LEVITA

DP-15

PURlO

LV-75i

61 8,75

79,50

764,06

618.7s

3.18,00

Tolalmenle conslruído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada
do 10lilroE. Garantia mínima de 01 (um) ano.

014 Carrinho paÍa curalivo em inox: Estrutura tubular em aço cromado,

tampo ê praloloira em chapa de aço inox, pós, varandas a suporte para baHe e bach
cromados, pés com rodÍzio de 2 a 3" de diâmetro, Íixaçào do tampo, de pratoleira ê armaçáo
poÍ meio de paraÍuaos sobre arruelas d6 prê6são, acompanha 01 baldê em alumÍnio polido ou
em aço inoxidáv el. Dimensões aproximadas dê 0,45m de largura X 0,80m do allura X 0.75m do
proÍundidade. Gârantia mínima de 01 (um) ano paÍa dêÍ6itos de íabricaçào.

015 Detactor de balimento cardíaco Í6tal: Dotector de batimento cardiaco

\E*
282,OO

GPropcta - Versfo :'1,1.4.1

1,00 UN 492,í 1 STMED w§101 282,00

04lO20l6G9:ül:09



CNPJ: Í3.550.56s/0001-72 Fornecedor : JDECIUPAMEMOS IVEDEOSLTDA

Endereço : RLÁ BAMO SANIO ANIGE-O 1 43 - XAXIM - CURIIEA/PR - CEP 81 81 0-1 40

lnscrição Estadual: 905.55956-71

Munieípio de Cândido de Abreu

Pregão Presencia! 6A2ü6

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Págim:3

Émail: w esby@ilned.combr
TeleÍone: (41) 3268 - Fax: Celular: (41) 3268 -

TeleÍone contador: (41) 3022-0900Contador : EVA NDRO PlERlNl DE SOLZA

&prêtênlr c: GI,I.IGHIEDEOLVEnA HEEn DA SfvÂ CPF: 062.008.439-80 re: 8.S6ô.8m-

Etd.r.9o rupr.3.nr.ntr: AVÉNOA OÁFrcÉDELilÀ CASTm 255 BIOCO 06 - ÁPT41- JARDü.I Àl),/A CLIüA - LONOFiA/PA- CEP86073-310 Í.Líonâ roprê.o .r ê:(,11)326A-
6m.ll rêprêtsnl.nlê: 0ulhema@ldírd.conl'Í
B.nco:l- BB A0âncL:363-3 - XAxlr" ctnnBA,/PÀ Gonl.:25092-6 Lrâdê.bêrtura:
Fornêcô(bt êrquadrado cofiô lnlcroêmpÍêaa ôu êmprêardê pêquêno poÍtê (pÍâ oblêr o! bêí€Íícha da bl compbmêínar n.lAiid)0o.
úr: or td. úr
x'l-h p*rbL dô Prôdúo / s.rslcô oic Un&|. ,'..aô f,ím llrá 5d.L Pr.!o unlúrl. Pr.!o Íobl

l.lâ1, mo.bh lonÍl dim.nt ó ,.r b.t ri. O v, qu. p.rnil. lBxlâ do ccl.l. Dd.ftl Gl{
&dr.lcin do 4 .Êiojo d. c.uD, . q6 p.mh. leÍ*d€ d. rM. & hrrê,i.. lbdds i 4 x B

I 13 ch. Elrre h.ddE Fodênro 3ôrEr v di.allo dê ! 10 %, D46rá r@r . harcâ do
lúrhâíé . lôlê ê lâà|hâr& !ú dá rc Éf.r.lho, Gãúllâ hlhlm. rh 0l ám, Àtê3êhrd
C.talqp . tihnu.l.m Foftugu&, r.li.lrc io tr6/ÀNVISÀ, Cêíí1.* dê Boá! Prárba dê
F.Ía-b, ComFmÍ sdrlamL lacnicâ m E.hdo ó Paat
GoNIENDO REG|SÍnO ÂEG|§ÍFO IE/ANVISÀ,

016 Escada clínica 02 degraus: Escada com dois degraus todo em aÇo inox ou 1,00 UN

aço com rêv€stimonlo anticorrosivo de cor branca, roÍorçada, com dagraus revostidos em
borracha antiderrapanlê, pás com ponleiras em borracha. Garanlia mÍnima de 12 mêses

020 Estetoscópio aduho: Gom duas olivas maleáveis de bonacha macia ou 2,0O UN

similat, com sislema de Íixaçáo sem rosca. Formato duo-sonic que permita auscuha de sons
de baixa e alta freqüância, com audibilidado de 20 a 500 Hz, podondo oconôr vâriaÇão de atá
10 Hz pâra o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diaÍragma deverá possuir uma
espassura antre 200 e 350 micra e dêv6rá conter ânôl náo lrio ÍlexÍvel o consislento,
íacilitando sua limpeza. Botda do sino com protsção de borracha macia ê contistente. Na
exlremidad€ proximal deverá possuir mola na jurçáo dos tubos auriculares, permitindo
flexibilidade e disiensibilidade, proporcionando adaptaçâo suave das olivas nos condulos
audilivos extarÍros. Deverá ser entregue em embalagam individual. Garantia de rrc mínimo um
(1) ano. Apresentar Registro no iIE/ANVISA, Manual e Catálogo em porluguês e assistôncia
tácnica local 6omprov ada.
CONTENDO REGISTRO IVIS/ANVISA,

O21 Estadiômetro (Régua antropomátricâ) : Equipamento portátil, compacto,
para mediçâo de comprimenlo de indivíduos em posiçáo horizontal (deitada). ConÍeccionado em

acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, r6sislênte àabrasão, que náo absorvaa
umidade e que possibilile a higienizaçào sem datariorização da escala de medição. Escala
numorada a cadã cenlÍmêtro, com Íaixa de indicação ds 30 cm a 1,0m, Garantia dô 1 (um) ano,
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

O22 Estetoscópio pediatrico: Com duas olivas maleáveiE da borracha macia

ou similar, com sistemade Íixaçáo sem Íosca Rogistro fulsi ANVISA Formato duo-aonic que
permita ausculta de sons de baixa e alta treqúência, com audibilidadô de 20 a 500 Hz, podendo
ocorrar variaçáo de atrí í0 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O
diaÍragma deverá possuir úmã espêssura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel náo Írio
Ílexível e consislenta, íacilitando sua limpeza, Borda do sino com protêçáo de bonacha macia
e consistênte. Na extramidade proximal deverá possuir mola na junçáo dos tubos auriculares,

3,00 uN

1.00 uN
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Prcsencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E mail: w eshy@fJned.cornbr

TebÍone: (41 ) 3268 - Fax:

Pfuim: 4

Celular: (41) 3268 -

TeleÍone contador: (41) 3022-0900

Gt'lPJ: 13.550.569/0001-72 Fornecedor ; JDECIUPAivIENTOStGDmSLTDA

Ehdereço : RtA BAMO SANTO AI{GE-O 14Íl - XAXIM - GURÍttsA/PR - CEP 81 81 0-140

hscrição Estadual: 905.55956-71 Contador: ÉVANDffi HER[.ll DESOLZA

Representante: C{-f,HEFIME DEOLMEIRA RBER DA SLVA GPF: 062.008.489-80

ÉrdereçorepÍesentante: AVENIDACLAREEDELTúACASTrc255BLOCO06-APT44-JARDIMNPVAOLNDA

Em ail repre se ntante : guilherne@ilned.cornbr

Banco: | - BB Agência: 363-3 - XAXM- CLHIIBA/PR

RG: 8.966.808-

LONDfiIM/PR - CEP 86073-31 O

Conta: 25092-5

TeleÍone reprêaentante: (41) 3268 -

Ilata de abertura:

Fornecedor enquadrado como micÍoêmpresâ ou empresa de
Lob : @1 lotê OO1

N0 ltem Dêscrlção do Produlo / Servlço

pequeno porte (para obteÍ os beneÍícios da lei compbmenter ns 123Í2006).

Ode. Unld. Proço l/Érimo Uarcã lllodelo Preço Unllário Prêço Totâl

redordode 1'Xl,20mm. ComaneldeÍixaÇão, haste Ílexível e cromada, pás em lerro ÍurÉido,
acabamento om pinlura epóxi, altura aproximada de í,10cm ê máximo ds 1,60cm. O Íio da

alimentação elétrica dov e t6r no mÍnimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 1 l0 v. Garantia do
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrôes lntêrnacionais de Qualidade, Normas da ABNI
APRESENTAB REGISTRO NO i/IS/ANVISA.

024 l\/esa auxiliar para material ginecológico: Tampa e prateleira em chapa

permitindo ílexibilidade e dislensibilidade, proporcionando adaptaçáo suave das olivas nos
condutos auditivos externos. Deverá ser entreguê em embalagem individual, Garantia de no

mínimo um (1) ano.
CONTENDO REGISTRO ÍVIS/ANVISA,

023 Foco Auxiliar: Luminária Ílexível com lâmpada, êstrutura em tubo

de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pás providos de rodas
gkatórias da 3'de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem areslas.
Fixaçáo da praleleira seja por solda com acabamento liso, lrihdindo aproximadamênto 0,40 X
0,60 X0,80m. Gararíia de 1(um) ano. Fabricado dê ecordo com Padróes lnternacionais de

Qualidade, Normas da ABNT, Aprosentar Registro no IvIVANVISA

025 ltilesa de exame clinico: Estrutura tubular metálica esmahada na cor

1,00 uN

1,00 uN

'1,00 uN

1,OO UN

459,52 CONKAST

898,35 METALIC

347,78 METALIC

2.457,96 I'/ETALIC

cNK-1150

MT400i

MÍ-300

Mt400

247,50

306,00

345,00

2.040,00

247,50

306,00

345,00

2.040,00

branca (pinlula epoxi ou €lêtrostática), leilo acolchoado em e6puma de poliuretano d6 l'
qualidade, rev6stido om courvin, na cor azrl, cabeceira reclinável manualmente através de
cremalheira, pás com ponteira de bonacha. Acompanha suporle para lençol de papol de 50 mm
Dimensôes aproximadas d€ 1,85m de comprimento X0,50m de larguraX0,80 de altura.
Garantia do 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnternacionais de Oualidade, Normas
da ABNT, ApresêntaÍ Rêgistro no lri§/ANVISA.

026 lvlesa de examo ginecológico. (Cama para êxame ginecológico tipo divá):

EstruluÍa em madeira com espÊssura mínima de í5 mm, MDF de Íabricante certif icado,
revestido em laminado decorativo, na coÍ bôgê. DeveÉ possuir dua6 (2) gavetas o uma (1)
porta em cada lado, uma (1) porla central com uma prateleira interna, 06 puxadorês dêv€ráo
ser metal ê cromados. O revestimenlo interno do móvel deverá ser do mesmo malerial da
parte exlorna. As gavetas dêveÍáo serdêslizantes, atravás de corrediças telescópicas. As
dokadiças deverâo sar 35 mm. O hito dÊvêrá sor êstoÍado, revestido em courvim manom,
sendo as parles antorior e posterior do lêito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas
ênlrê si, íabricàdas om aÇo inoxidável, 6om no mÍnimo quatro (4) posições. O móvel devarávir
acompanhado de um par de perneiras enatômicas, em poliuretano injetado, quo permitam ajuste
dê altura e com mobilidade antero-posloilor. A íixação dêstã haste devará ser íêita atravéB dô

uma estruluÍa com m minimo 14 X5,5 cm, Dcvará possuir gaveta para eecoâmonto dô

ôx\&'
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Prcsencial 621m16

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

Email: w esley@ilned.combr

TeleÍone: (41) 3268 - Fax:

PágiB; 5

Celular: (41) 3268 -

TeleÍone contador: (41) 3022-0900

CiSJ: 13.550.569/0001-72 Fornecedor : JDKIUPAMEMOS UEDOOS LTDA

Endereço : RIJA BARAO SANIO AI,EE-O 1 43 - XAXM - CURIBA/PR - CEP 81 81 0-1 40

lnscrição Estadual: 905.55956-71 ContadoÍ: EVANDRO PIEFIU DESOLZA

Representante : GULHEFME DE OLMERA RtsER DA S!-VA GPF: 062.008.489-80

BrdereçorepÍesentante: AVENIDACLAREEDELTúACASTFO255BLO@06-Aff44-JARD{Mt\tfvAOLNDA
Êm ail represe ntante : guilherne@ilned.cornbr

Banco: 1 - BB Agência: 363-3 - XAXM- Cl-JHIttsA/PR

RG: 8.966.808-

LONDRIilIA/PR - CEP 86073-31 0

Conla: 25092-6

TeleÍone rêpresentanle: (41) 3268 -

Dala de abertura:

Fornecedor enquadrado como micÍoempresâ ou empresa de pequeno porte (paÍa obteÍ os beneÍícios da lei compbmentar ne 1?3/2006).
LoE : 001 Lolê 001

Ne ltêm Doscrlçáo do Produto / Servlço OEe, Unld. Preço ltlixlmo lâarca llodelo Prêço Unltárío Prêço Total

liguidos, em aÇo imx e puxador em imx. A gavela dêvêrá possuir o mesmo tamanho da
abêrtura Íeito no móvel para a mesma, náo podendo Íicar espaÇo para acúmulo de sujeiras. A
gaveta Íechada não poderáÍicar mais do que 2 cm inlêrnamente ao móvel. Dimensões do

móvel (variaçâo permilida 5%): Comprimenlo 1,85m; Registro ABNT largura 0,64m; allura
0,76m. Dimensôes do esloÍamento (variaÇáo permitida 5%): Comprimento 1,85m; largura
0,64m; altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parle central 0,10m. O revêstimento estofado
deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvim soÍt I marrom. A marca
do Íabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metâica f ixada de lorma Íesislente
na carna, Garsntiâ de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnlemacionais de
Qualidade, Normas da ABNT.

O27 Otoscópio: Equipamento paÍa Êxam6 visual do ouvido. Otoscópio em Íibra 1,OO UN

óplica em malerial de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumenio de 2.5x ê 05

especulos perman€nles de plástico com diâmelros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-
8,0mm. Possuir regulador de alla e baixa luminosidada o encaixe para visor sobressalente.
Possuir cabo em ago inoxidível. Possuir visor articulado ao cabeçole e móvel, Acompanhar
lâmpada e visor sobressalento. ApÍesêntaÍ cabo em aço inoxidável dê lamanho médio para
pilhas. Possuir lupa redorda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentaçáo por
pilhas mádias comuns. Acompanha astojo reÍorçado para acondicionamento e transporle,
conlÊndo: Lâmpada a visor sobressal€ntê ê 05 (cinco) especulos permanentês de plástico.
Garantia de 1 ano. AprêsênlaÍ Registro no Ài§/ANVISA, Àilanual e Catalogo em portuguôs.
Assistência Tácnica do equipamento deverá sar no Estado do Paraná, se nào houver, a
omprêsa verredora devorá comprometer-sê a realizar gratuitamente o lranslado dos
6quipamônto6 até o local da Assistência Técnica,
CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

028 DesÍibrilador a Sêmi Automático DEA : Aparelho utilizado para 1,00

inlerprêtar automaticamente o lraçado do ECG da v Ítima e aplicar madianle acionamento
manual, o choque para reversão de parada cardÍaca nos casos de fibrilaçáo ou taquicardia
ventricular. Caractêrislioeâ Gerais: O êquipamênto seÉ utilizado para intêrprêtar
aulomaticarnêntô o traçado do ECG da v ítima e aplicar m€diante acionamento manual, o
choque para reversâo da parada cardíaca nos casos de Íibrilagão ou taquiêardiã ventricular,
devendo s€Í composto de: í - Uma bolsa para transportá do deslibrilador que deverá ser
conÍaccionada em tecido rêsistonto e possuir compartimenlo para assessórios, módulo
compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas dô 250X140)ts00mm, possuindo onda
biÍásica para choquÊ, aiuslê automático de impedância pera o uso em aduhos ou em crianças.
O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem.loules). O choque para crianças
deverá ser, no mÍnimo, de 50 J (cinquênta joules). Deverá acompanhar bateria não

UN
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Prcsncial 6A2016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

ClfJ: 13.550.56s/0001-72 Fornecedor ; JD EOUPAMEMOS IICDDOS LTDA Émail: w esby@ilned.combr
Edereço: R[JA BAMO§ANIOANIGROI4'Í, - XAXIM- CURIfBA/PR- CEP81810-140 TeleÍone: (41)3268- Fax:

lnscrição Estadual: S05.55956-71 Conlador : EVANDM HERNI DE SOIZA TeleÍone

PfuiE 6

Celular: (41) 3268 -

contedor: (41 ) 3022-0900

&presentante: GIÀHEFMEDEO{-VERA RtsER DA SLVA CPF: 062.008.489-80 RG: 8.966.808-

BrdereçorepÍe§enranre: AVENIDACLARGEDELlüACASTBO2SSBLO@06-APr44-JARDIMNI)VAOLNDA-LONDRIM/PR-CEP86073-310

Em ail represe ntante : guilherne@ilned.com.br

Banco: I - BB Agência: 363-3 - XAXM- CL,RIts4/PR Gonta: 25092-6

TeleÍone repÍesentante: (41) 3268 -

Ilata de abertura:

Fornecedor enquadrado como micÍoempresa ou empres,a de pequeno porte (paÍa obteÍ

N! hem Descrlçáo do Produto / Serylço Otde. Unld.

os beneÍícios da lei complementer ns 123/2006).

Preço llhximo llarca Ítllodelo Prêço Unltárlo Preço Total

recarregável de LÍtio de alta perÍormarrce para no mÍnimo 50 choques ou 6 horas de

monitorizaÇáo. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) náo
poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - DeveÉ acompanhar três pares de eletrodos
adesivos para adulto e um pâÍ de eletrodos adesivos para crianças, multiÍuncionais,
descartáveis. - Derrerá possuir instruÇóes de áudio bem claras e Ícones visuais aulo
êxdicativos dos procedimentos de RCP. - DeveÉ permiti. registro em memória de: ECG
continuo, evêntos crílicos e procedimentos realízados. - Deverá possibilitar através de porta
inÍravermelho ou USB própriâ conexáo para o sistema operacional 'Windows XP" ou superior
pala acesso dos daús da memória, p€rmitindo a leitura posterior do lraçado de ECG,
procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo, Deverá ser Íornecido
hardware e soíl$âre nocessários para esta transmissão- - Deverá realizar auto-teste periódico
com avisos do bateria baixa 6 n€cossidade dc manutençáo. - Devorá ter instrugão de voz em
português, allo-falanles intêrnos, sinais sonoros e bolão dê choque com indicador luminoso. -

Deverá +recentar no mínimo certiÍicaçáo - lP-55 (rasistôncia a pó a água) 6 ser resislêntô a
queda, no mínimo de um m6tro d6 altura. - Deverá permilir alualizaçôas dos prolocolos
(procedimentos); - Devera possuir sislama automático de idantiÍicação dos eletrodos,
diÍerenciando o de aduho e o ínÍantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de
choque de m máximo dêz seguhdos para energia máxima corn uma batoria/coniunto de pilhas
novo totalmente carregado. - Àíanual de operaçào em portuguôs. - GertiÍícado do garantla do
íabricanle de, no minimo, circo ano para o DEA e seus acessórios.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

O29 Aparelho para a inalaçáo uso individual: Aparelho qus pêrmila a
a inalaçâo em qua.lquer posiÇão - em pé, deitado ou em Registro ínalaçào- uso movimento- sem
risco de derramar o mêdicamento. Silencioso, para utilizagáo ANVISA individual rra

administraçáo de soro Íisiológico ou medicamantos por inalação. Deve dispor de conlrole de
intênsidadê dê névoa tipo doslizante 6 v ir acompanhado de: 01 corpo inalador - gorador de ullra-
som c/ transdutor incorporado; 01 ig c/ 15 copos; 01 tubo corrugado ÍloxÍvel e conêclorês 105
cm comp, aprox,; 02 máscaras; lampa do reservatório; boquilha p/ inalaçáo oral; manual de
instruçôês, Conlrole de lntensidade de Návoa - Potâncionamento deslizante. Dimensôes
aproximadas - í0x14x21cm. Paso máx. '13509. Consumo Àâax 17 w. Dados Técnicos - 1101220
v c/ chave selelora. Apresenlar Registro no lv§, assistêncla tócnica local comprovada, lranual
e Catáogo em portuguâs, garanlia mÍnima dê 12 m66es.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA,

031 Of talmoscópio ;Lâmpadâ: Mínimo de 2.5 V, )GnonHalógena ou LED,

1,OO UN

1,00 uN

1.063,06 NS RESPIRAMAX 225,00 2?5,0O

\§

772,50

N

acompanhado da 02 lâmpadas: Seleção mínima de 6 aberluras, com Íittro livrê de vêrm6lhô
(utiliávêl êm qualquer abôrlurà); Fihro Polarizador pâra 6liminaçáo da roÍlexo Mínimo de 20

6PÍoposta - Veísfo : 1.1.4.,

881,33 MD oMNt 3000 772,50
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CiPJ: 13.550.569/0001-72 Fornecedor:
Brdereço ; RLA BAMO SANIO ANIGELO 1'lÍl

lnscrição Estadual: 905.55956-71

JD ECI.rPAiVENIOS lvEDmS LTDA

- xAxM - cLJRlrEA/PR - CEP 81 81 0-140

Émail: w esby@ilned.combr

TeleÍone: (41) 3268 - Far:

Págim: 7

Celular: (41) 3268 -

TeleÍone conlador: (41) 3022-0900

Município de Cândido de Abreu

Pregão Prcsencial 6212016

pRoPosTA DE FORNECIMENTO DE PHODUTOS / SERVIÇOS

Contador : EVANDRO PIERNI DE SOLZA

@DEoLMERARBEHDASLVACPF:062.008.489-80RG:8.966'808.
EhdereçoÍepÍêsentante: AVENIDACLAREEDELti4ACASTRO2SSBLO@06-APT44-JARDIMNOVAOLNDA-LONDBINIA/PR-CEP86073-310

Êmail representante: guilherne@jdned.cornbr

Banco: 1 - BB Agêneia: 363-3 - XAXM- CURIItsA/PR Conta: 25092-6

TeleÍone representante : (41 ) 3268 -

Datade abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou emprêsa de pequeno porte (para obler os beneÍícios da lei complementaÍ ns 123/2006).

Lolê : :.0O1 Lots ü)1

Ne ltêm do Produlo / SeÍvlço

lentes para ajusles de dioptrias; Faixa m[nima dê dioptria§: '25 a +22; llhrcador de dioptrias

iluminado; Saída de luz e abêÍtura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteçáo

paÍa evilar riscos na lente; CabeÇa em ABS rêsistentê a impactos; Glipe de bolso e interruptor

tiger/desliga integrado ao cabo; Cabo metâico; AlimêntaÇáo através de pilha§ âlcalinas e ou

bateria recanegável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregdor de

bateria; Estojo macio ou rígido; Gaíantia mínima de 01 ano;Manual de instrucôes em

Português;Apresentar registro na ANVISA.

QHe. Unld.

r,00 uN

1,00 uN

PÍoço llÉrlmo llarca

4,18,62 CALI

45O,OO CALU

/+44,50 CALU

lrod6lo

20 1 005

20'1009

2010 t0

Preço Unltárlo

332,s0

342,75

325,50

033 Canela de Alla rotaÇâo: Canêta de alta rotaçáo com cabo irvertido no

mesmo sontido da cabeça, aumêntando a Rsgislro Rotaçâo visibilidade do operador durantê o

procedimento cirúrgioo. Cabeça mediana, angulaçáo MS,/ de 45". Allo torque, conÍeccionada em

alumínio anodizado, o que possibilita laveza e excelente acabamenlo superÍicial, lacililando a
desinlecçáo; cóeça com linhas arredondadas; baixo nÍvel de ruído; sistema de Íolamenlos
apoiado. Peso g 38 a 44. ANVISA Rotação (rpm) O a 420.000. Fixaçáo da broca (saca broca).

Prsssáo (p6i) 30 a r1O. Consumo de ar (Umin) 42. Consumo de água (mUmin) 42. Nivel sonoro

(dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

CONTENDO REGISTRO I/IIS/ANVISA.

034 ContÍa ÂNGULO: Contra Ângulo lnlra MX com reÍrigeraçâo êxlêrna ao

332,50

342,75

325,50

corpo, acoplável ao micro motor com sistêma intra oMe o lorque e a rolaçâo são transmilidos
à brocaatravés de um conjunto de sixos e engrenagBns com rolagáo de transmissáo 1:1'
Corpo em alumínio anodizado, gko livre d6 360" sobrê o micro motor, ângulo de 20'graus entro

o longo eixo e o pêscoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço daslocável lateralmente

em ârqulo com encaixe para adaptar-sa ao canal da broca, tamanho co EspeciÍicações: Spray:

Com 6pray êxterno ao 6orpo, Conêxão: INTRA, Velocidadê: 3.000 a 20,000 rPm com roversáo,
Pressão Ar:60 a 80 (PSl), Consumo de ar: 65 (Umin), Razão de Transmissào de velocidade:
1:1, Autoclavável: 135"C, Peso: 90 g, RuÍdo: 70 dbs. Ragistro ANVISA o assistência tácnica
em todo Estado do Paraná.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

035 MIGROÂIIoTOR: Mcro fulotor lntra com reÍrigeraçáo; sprày exlerno atravás 1,00

de marygueira siliconizada. ConÍeccionado am alumínio anodizado, o que possibilÍta levezae
excÊlento acabamenlo superficial. Íacilitando a assepsia e desinÍecçáo. Sistema intra de

encaixe rápido, permitindo o giro de 360" das peças acopladas. Con€xão lipo borden (universal
2 Íuros); velocidade (rolaçào) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo
que pormitê a rêvêrsão da rotação, baixo nÍvel de ruido; autoclavávsl até 135'C por mais de
'1000 ciclos, EspeciÍicaçôes: Spray: Com spray extarno ao corpo. Conexãot INTRA.
Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversâo. Prassáo Ar: 60 a 80 (PSl.) Consumo de âr: 65

(Umin). Razao de Transmissáo de velocidade: 1:1. Auloclavável: 135"C, Feso: 90 g, Ruído; 70

UN
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Prcsencial 622016

pRoposrA DE FoRNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Émail: w eshy@iJned.combr

TeleÍone: (41) 3268 - Fax:

PágirÊr I

Celular: (41) 3268 -

TeleÍone conlador: (41) 3022-0900

ClfJ: 13.550.569/0001-72 Fornecedor : JDECIUPAMEMOSÀ/EDCOSLIDA

Brdereço : RLA BAMO SANTO ANGE-O 143 - XAXIM - CURI|BA/PR ' CEP 81 81 0-140

lnscrição Estadual: 905.55956-7í Contador : ÊVANDRO PIERNI DE SOLZA

Epresentanle: GULHERMEDEOLVERA HtsElR DA SLVA CPF: 062.008.483-80

EndeÍeço repÍesentante: AVENIDA CLAREEDELIúA CASTffi255 BLO@ 06 - APf 44 - JARDIMNI]VA

Êmail represenlante: guilherne@Jdned.cornbr

Banco: 1 - BB Agência: 363-3 - XAXM- CtFlÍItsA/PR

RG: 8.966.808-

OLNDA . LONDHINIA/PR- CEP 86073.3.I O TeleÍone represêntanre: (41 ) 3268 -

Datade abertura:conta: 25092-6

Forneeedor enquadrado como microempresa ou

LoE: 0ol Loleool

empresa de pequeno porte (para obteÍ os beneÍícios da lei complementer ne 123/2006).

Nq llom DêscÍlçáo do Ptodulo /

dbs. Registro ANVISA e assistêrria técnica em lodo Estado.

CONTENDO REGISTRO ANVISA.

038 Kit Sâúde Reproduliva: Cada kit contendo: - I álbum grande de

Otdê. Unld.

1,OO UN

llárlmo llarca

4.644,67 SEMINA

lllodelo

EDUCATIVA

Prêço Unllário

2.901,00 2.901,00

Íamiliar e repodutivo conlendo Íiguras coloridas sobre o aparelho rêprodutor Íeminino,
masculino, amamenlação, métodos contracoptivos naturais, métodos de barreira, métodos
químicos e mátodos deíinitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo "wirô{".
DêvB cont6Í páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos oxPlicativos sobÍe o

tema. Develá acompanhar manual sobre oriontação contracêptiva conlemplando métodos ds
barreira (diaÍragma, DlU, proservativo masculino, preservativo Íeminino); mélodos químicos
(anticoncepcional oral, vaginal, iniolávâl o contracêptivo de emergôncia) s métodos dêÍinilivos
(laqreadura e vasectomia). Opçáo: Sacola para Transporte. ' Kit ReProdulor Feminino e

láasculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escrolo. Para o ensino da colocação da

camisinha Íeminina e masculina e demonstraçáo da ralação sexual. Para o aulo-conhêcimsnlo,
cuidado com a higiene pessoal a prgvônÇão de DSTs. Acondicronado em eslojo espacial.

ÀÁadidas do Estoio: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) 'Modelo Pélvico

de Acrílico - tridimensional, I abricado em acrílico com uma lâmina móv el que p€rmile
visualizar o endométrio e os órgãos que compõêm o aparalho reProdutor Íeminino. Utilizado

tambám para dêmonstÍagáo da colocaçâo de diaÍragma, do DIU e da camisinha Íeminina.

Acompanha manual de inslruçáo. Acondicionado em caixa especial para transPorte. t\rêdidas: 24

cmx22 cm. Peso:0,550 kg - lvlodelo Pálvico de Borracha-modelo pélvico do aparelho

reprodutor Íeminino, tridimensional, om espuma de borracha para dsmonstraÇão do cobcaçào
do diaÍragma, camisinha leminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo

atrâvés do toquo no colo do útero e demonstrar a r6laçáo sexual. lrÂedidas: 12,5 cm x 11,5 cm
x 9,5 cm Peso: 0, 100 kg - Pênis de Borracha-modelos Pênianos com Íormalo natural (com

bolsa escrola!), --apresenlados 
nas corês morenã 6 negra com tamânho de 15 cm para fins

oducâtivos. lvledidas: 15 cm Poso: 0,300 kg. - Ouadro lmantado com imagens nâ írêntê e

verso do Aparelho Reprodulor lr/hsculino e Feminino contando 37Íiguras imantãdas Para
moslrar sobrs: Sexualidade, lvhnslruação, tvlótodos Contraceptivos o DeÍinitivos, Reproduçáo e

Gêstação. Deve acompanhar suportê de madeira, cademo sobrê Orientação Conlrâcêptiva,
manual de inslrução e sacola paralrahsporte, lt/edidae:50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg -Quadro
de méiodos contrâcoptivos moldurado com contracsptivos contendo I DiaÍragma, 1 DlU, 1

Prssowalivo [bsculino e 1 Feminino, 1 Anticoncepcional Oral e 'l lniôtávêl e .l ContracÊpçáo

de Emergência, pâra compreensão e conhecimento destes métodos, de lorma real. Deverá
acompanhar 1 caderno sobrê Oriênlação Contracêptiva bem como suporte de madoira.

Ítlbdidas: 50 cm x 35 cm Peso: '1,700 kg - Sacola parà transporto a acondicionamento dos

materials educativos, conÍeccionada em nylon com alça tiracolô 6 íechamento com zÍper de

dois cursores. hbdidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg

cÕ
\à
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6A2016

pRoPosrA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Émail: w esley@iJned.combr

Telefone: (41) 3268 - Far:

Págim;s

Celular: (41) 3268 -

TebÍone conlador: (41) 3022-0900

GIPJ: 13.550.569/0001-72 Fornecedor I JDEQUPAMEMOSiIEDDOSLTDA

Brdereço : RLA BARAO SANIO ANIGE-O 143 - XAXIM - CURITtsA/PR - CEP 81 81 0-140

lnscrição Esladual: 905.55956-71 Contador : EVANDrc PERNI DE SOLZA

Bpresentante : GLLHERME DE OLMERA RBffi DA SLVA CPF: 062.008.489-80

Erdereço repÍesêntanle: AVENIDA CLAREEDELfú\ CASTRO255 BLO@ 06 - Aff 44 - JARDIMNOVA OLtr{DA

Em ail represenlante : guilherne@iJned.combr

Banco: 1 - BB Agência: 363-3 - XAXM- CUR[ts4/PR

RG: 8.966.808-

- LONDBIM/PR - CEP 86073-31 0 Teleíone representante: (41) 3268 -

Ilata de abertura:Gonla: 250S2-6

Fornecedor enquedrado como microemprese ou

Lob : 001 Lolê O01

empresa de pequeno porte (para obteÍ os beneÍícios da lei compbmentaÍ ns 123/2006).

039

Ne ltêm Dôscrlção do PÍodulo /

Kit de Equipamênto de Urgencia Equipamento Laringoscopio inÍanlil/

adulto com coniunto de laminas 2 Ambu Adulto com mascaras 3 ambus inÍantil com
4jogo de canulas de gueder n 5,7 9 e inÍantil 3 e 5;

1,00

mascaras

LARINGoSCOPIO DE FIBRA ÓPllCA:Descriçâo básica-Disposilivo médico-Regislro na

EOUIPAMENTO hospitalar ulilizado para auxiliar na êntubação endotraqueal. ANVISA
URGENCIA EspeciÍicações tócnicas mínimas: EOUIPAMENTO Conjunlo de laringoscópio com

cabo em metal recarlilhado e alimentaçáo atravás da pilhas tipo C. 1-LaringoscóPio lámpada de

LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maioÍ inÍantiuadulto
luminosidade. com conjunto de Lâminas em aço inoxidávol com transmissão de luz por libra
óplioa. lâminas. Deveráacompanharquatro làminas, modelo Macintosh, tamanhoe 1,2,3e4,
e quatro lâminas modslo Miller, lamanhos 1, 2, 3I4. 2-Ambú Adulto Todas as lâminas deverâo

ser isentas do pontos de soldas e auloclaváv eis. com máscaras. As lâminas e os cabos

devem possuir sistema codiÍicado vêrde comPatívêis com laringoscópios de íibra óptica
padão inlernacional. 3- Ambú lnÍantil Deve acompanhar um estojo para acondicionar o
coniunto, duas làmpadas com máscaras. sobressalentes e manual da inslruçõa§ em portuguâs

REANIiIADOR MANUAL (AMBU) - adullo e inÍantil -Descriçáo báslca-Sáo balõea auto-
inf láveis transpaíentes que permitem pralicar ventilaçáo arliÍicial manual sobre 5-Jogo da

cánulas máscara, sobre sonda de enlubação ou cânula de traquêostomia, routiliáveis.
deGuedel (adullo EspeciÍicaçôes tácnicaa mÍnimas- Aspoctos gerais n"05,7 e9 e Reanimador

manual em silicone translúcido de altaqualidade, autoclavável, com iníanlil n" 3.51) válvula
popoÍl dealíviodepressãoVávulaunidirecionaltransparêntecommembranadesagurançana
porçáo ant€rior, qu6 s6 conecta â uma máscara transparenlg remov Ível para visualizaçáo da

Íac6 do pecienlê. Reservatório de oxigônio lipo bolsa, removível, coneclado a uma váfuula
posterior, com entrada suplêmêntar de oxigênio e de ar ambienle. Capacidades: Aduho, balão

aulo-inílável com volume minimo de 1.800 ml e reservatório rnínimo de 2000 ml; Podiátrico,

balão auto-inf lável com volume mínimo de 500 ml ê ro6êrvatório mínimo de 2000 ml; Deve sar

Íornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com e soguinle caractorística:
tamanho adulto, máscara rÍgi& tnnsperênte com borda maleável de silicone, ou borda inÍlável;
tamanho pediátrico, máscara rígida transpâronta com borda maleável de silicone, ou borda
inílável; Deve cumprir normaô ISO 1065í4:2002 a ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente
desmontável pâra limp€zâ ê estsrilização e dobrável para armazonamento; oeve ser
compatível com todâs as cânulas o tubos êndotraqueais, Possuir tâstês dB íuncionamento
descritos no manual para garantir o bom funcionamanto do equipamonto sempre que o mêsmo
Íor montado, Toda6 as partes o âcôssórios devam ser livres de látex. cÂNULAS DE

ENTUBAÇÃo ENDOTRAOUEAL-Descriçáo básica-Tubos em PVC, ulilizados para conlrole da

vias aéreas, permitindo ventilaçáo artiricial ê para protêçáo cohtra aspiraçáo de secreções,
vômitos, etc. EEpocif icações lácnicas mÍnimas Tran6parentês, livre dê propriedadês lóxicas ou

QHe. Unld.

UN

lráximo llbrca

3.435.67 MD

Preço Unltárlo

3.430.00

Total

3.430,00

llodelo
KEU

\Y
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Prcencia! 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Émail: w esley@ilnBd.combr

Telefone: (41 ) 3268 - Fax:

TeleÍone

Páginil 10

Celular r (41 ) 3268 -

contador: (41 ) 3022-0900

CtfJ; í3.550.569/0001-72 Fornecedor : JDffi.IPAÍIENTOSI/EDffiSLTDA

Ehdêreço : RtA BARAO SANIO ANIGE-O 14Í! - XAXM- CL,RÍIBA/PB- CEP 81810-140

lnscr içiio Estdual : 905.55956-71 Contador: ÉVAI{Dm PER I DESOTZA

tu pre sentante : Gl.JLl-ERlvE DE OLV EHA BBffi DA SLV A

Ehderegoreprê3êntanie: AVENIDAÇLAREEDELTúACASTHO2SSBL@06-AFt44-JARDIúhOVAOLNDA-LONDRIM/PR-CEP86073-310

Êmail representante: guiherre@ilned.cornbr

Banco:1 - BB Agêneia: 363-3 - XAXM- CLHÍIBA/PR

CPF: 062.008.489-80 RG: 8.966.808-

Gonta: 25092-6

TeleÍone represêntante : (41 ) 3268 -

Ílata de abertuÍa:

FornecedoÍ ênquaUrado como micÍoempresa ou emprêsa de pequeno porte (para obter os beneÍícbs da lei complementar ns 188006).
irrilantea, Com linha radiopaoa cuperÍícle liea, estárcis, OriÍ Ício proximal com diâmelro padrâo

o conexáo SlândaÍd, e oriÍício diatai. Dotado dc balorptÊ distai macb c Ílexivcl de alto volumc

e baixa pressáo o batoneta piloto oom váhuh anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sem balonate distai.

Tamanhos: 5.0, 7.0,9.0 com balonate. cÀNULA oROFARINGEA (GUEDEL)- Deecriçáo básica'

Equipamenlo módicohospitalar dastinado a manutârçáo de parmeabilidade das v ias aéreas

superiores em pacientes com rêbaixamênto de nÍval de consciência EspeciÍicaçôes técnicas
mÍnimas Fabrbada em PVC ígido, atóxico, trensparêntâ 6 inodôro, náo ílexível à pressão de

mordadura; Porçáo proximal com apoio pâra lábios ou dentiçáo antorlor do Pâciênlê; Porção

distal cncuruada e achatada; Abertura central (luz) com diámelro adaquado à passagem do ar e

intÍoduçáo dc sonda do âspiração, Numeração: 1, 3, 5

CONÍENDO REGISTRO NA ANVISA.

PREço TOTÂ|- DO LorE :

TOIÂL OAPROPOSTA:

29.0643r

2r.0548í

Valdade da proposla: 60 dias

Prazo de entrega: 15 dias

%
\i

JD EOUIPAIvE{IOS MED@S LTDA
CNPJ: 1 3.550.569/0001 -72

GPÍoposta - Vorsà: 1.1,4.1 0/Y102016 00:ül:00



JDMED
equipamentos médicos

CURITIB& PR 04 DE OUTUBRO DE 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU/PR
EsrADo oo plRrurÁ
coxrssÃo pERÍriAÍ{ltiarE oe LrcrrnçÃo

RECEB$,|EilTO| 04l,:0l20,ie ArÉ AS 14:00 HORAS
ABERTURA: 04110/2016 ATÉ AS 14:00 HORAS

pnrcÃo PRESENCTAL Iro 062/2016

3tg
ü

ooD cÍD utD oecnlçfo Hrrct Ê|'|fifiÍi n*,nÍfif
, LOTE @1 - Ora150 A OlA151 I{AO OOTAHOS

18152 4 UND

Armário v itsine, com 1 porta e 3 pratdelras em v idro: usr

hospitalar. Armário com 01 poÍta e 03 prateleiras m v idro
Fr.mdo e Teto em chapa de aço esmaÍtado, na cor brarrca

fratamento anti conosão, PoÉa com fudndura cilíndrica. Pá
pÍotegidos por pmteiras pliísticas Portas e taterais em v idn
com Êcpessr.ra míninra de 4 mm. Ctimensões aproÍmadas dr

1,50m dê dtura X 0,50m de largura X 0,40m de prof tndidatle
DE ACORDO COM AS NORITIAS ABNT.

6sI{I(A§T 675,00 2.700,00

LOTE OO1 - 018153 HÃO OOTAI.IOIi

18156 1 UND

llesa para re'feitfiio: Com tampo em compsrado, corr
sspessLra dê 25 mm, re estHo nas duas Íaces hmirndr
mdamínlco na cor branca, com bordas em H/C preta. Superf íci*
isas, duraduas e de f ácil limpeza e de§rú ecção. Comdimersõer
le: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pÉs em aço cromado resistente à

iemgem. Acabamentos anedorúado* Garantia de 1 (uml

rno.DE ACORDO COM AS NORI.IAS ÀBNT.

LET'ITÀ 230,00 230,00

LOTE q,1 - O1a156 AO 018157 Í{AO OOTAII(X;

)

181s8 1 UND

Balarça Antropunetrica Adtdta: Balança debônica digital addta
com régua antropomébka acoflada, v isor em LCD digital. com
capacidade para 200 kg, com div bôes de pdo menos 1009,
pêsagem imediah dispensando pré- aquecimento, Acabamento
em tinta debostiítica. Tapete/fÍso em bonacfra antiderapante.
Pes regtiliív eis em bonacha sintéüca e com sdetor de v dbgem
de 110 e 220 v . Af erido pelo INMETRO. Garantia mídma de 01

(um) ano. Garanüa mínima de 01 (um) ano. Acornparfra nnnral
de insturfão de uso em idiqna port4l.rêE Assiçtência Técnica do
equipame'nto dsr erá ser no Estado do Paraná, se não houv er, a

empresar v encedora deverá comprometer-se a realizar
grôtuitamente o tranCado dc egdpamentos até o local da

Assistência Técnica. CONTENDO REGISIRo No IPEM E

INMETRO.

RÂilU2À 1.237,50 L.237,50



ôJDMED
equipamentos médicos

&1çI

)rerse
1 UND

ALtoclarc HoÍizmhl De Mesar Capaddade para 42 lihoe

Capacidade: 42 litsc Conbole büalrnente Autornáüco que dev e

ser reafizado âüâve6 de Vávda soleníUe: ern hih f rJado lipo
diaf ragma. Válv da de Segrrança: coírsüuída enr latiio O

adicioÍEÍneÍrto da água na câmara lnEna da ar.úodav e dev erá
ser automáHco, aslm como o cido deverá ser autonuítico.
Baffia: corf eccisrada em ôço inoddáv d, toüdmênte p€íí
Lrda, pala perÍniür uma boa clrolafro o Í mclonaínento do

equlpamento com a porta aberta. Detr e ser consüuída de f rma
robulia e dotada irteÍnaÍnente com um rdamento de encosto
que propotiom malor segurarça e ga idade m [B]lr.§eio.
Cabos: dev em sêÍ de baqudite (isdamento ao cda).
ReCstênch: dev e ser níguel-cromo, tfindada em cabo de aço

inoúdáv d Gatinete: dev e ser em dnpa de aço inoúdáv d rd
orçado, com tratamento anücaroeiv o e fintJra debatáüca,
externà e inteÍna. Dêv e apresentar abertr-ra para v enülação üpo
v eÍÉziam. Deve pcsuir chav e ory'of Í , manômetro di$ay e

tedas de eoflbde. 9sEnn Eeuônico de Sgurança: Dev e

dedigar automatkzmentê caso a temperat a exceda em 3"C a

temperafura programada. §stema MecârÍco e Elétsico de

Segrrarça: Dev e possrir v álv rla de alív iq Í u$v d d€
proteção, terÍÍGtato de segurança para ev itar a quelnu das

resistêrrcias e dos matedaís em caso d€ f dta de água.
ConsEuúJa com base nas Namas ÂSME e ABNT, atender a

NGma NR 13. Dimensões Er<ternas nÉximas: 44x56x78cm,
Dimensões Intêrnas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mhima de

Barúejas: 02. PotÊncjas nÍrÍmas: 24ff) w . Vdtaçm; 110220 r
. Garantia mínima de 18 meses para pêçâs e serv içc.
CO''ITB{DO REGISTRO ABNT

sTERilÂX 3.720,00 3.720,00

)
18160 1 UND

Balarrca Eebôrúca Pediátrica 15 lQ: Balança digltd de medição

exclu§v a para oianç6 até 2 arre de idade. Capacidade de
pêsagem de, no mínlmo, 15 l(9. G'adtnção (precisão) de

pesagem de, no nÉximo, 10 g. Moctrador (diday ) digital coÍí
indkadores de peso com no mínimo 5 dfuib§. Fttção de teda
Iara (zero) no paind f rontal. Constsuída em material resistefite €

de f ácil limpeza. Bardeja no f üínato de condra ana6mica e I
abrioda em nuterial resideflte, de Ín€hl, acnlico, pláSko ABS,

po§propilenq etc Pê regdáv ejs, rev estidos de material
anüdenapaÍte (borradn slntéücà, si[cone, etc) Chane sdetut
Íle tênsão de 1 10/220 V, AÍ erk a e cer{f lcada pdc
IPR4INMEfRO. Garantra mínirna de 01 (um) ano. Aconparúa
marxral de instqão de uso em ldloma portuguà Âsdstfuô
Tríqrica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se rÉc

tmuv er, a empresa v encedora dev erá comptoínetêr+ a

redhar grahitamente o bãníado dos equipamêntoo até o local

da Asdstêrrcia Técrica. CONTENI)o REGISTRO NO IPEM E

INMETRO

RÂItT'ZA 618,75 618,75

18161 4 UND

Balde cflíndrico pwta debitos, c/ pedal, capacidadê aprox. 1(

iEos Totalmente coÍÉtruído em aço inoxidáv d, tampa acionad€
por pêdal. Capacidade apmúmada de 10 lltros. Garartia mínimr
rla ílt /rrm\ rna

PURII{AX 79,50 318,00

ITEil 1A162 NÃO COTATIIC

18163 1 UND

laniúo para cuativo em lno«: Esfuutra h.fular em aç(
mmado, tampo e patdeira em ctnpa de aço inox, pê, r
rarúas e supúüe para bdde e bacia crmÉdc, gÉs com rodízk

le 2 a 3" de diâmebo, fixação do tampo, da prateleira e armaçãt
rcr meio de par# usc sobre amrdas de pressão, acompanha 0t
ralde em alumínio pdido ou em aço inoxidáv d. Dimersõer
proximadas dê 0,45m de Iargr.ra X 0,80m de altura X 0,75m d(
,Íoí undidade. Garanüa rÚrima de 01 (um) ano parir def eite dr

'#cação

LEUTÍÂ 7A+,ffi 7M,M



ôJ,RMHP
8rçI

lE164 1 t,ND

Hector de batimento cardúxo f ehl: Detector de baümentc
cardíaco Íeürl, modeb portátil, dimentado por batoia 9 v , quc

penrüta grrrda do cistal. Derr erá estar acondicimado em e$ojt
de coro, ê quê permita f adfdadc de boca da batctiit. ltledidas:

4 X 8 X 18 cm. Est6 Ínêdilas podeáo sd rer v aílação de * l(
%. Dev erá tsaer a narca do f abricarüe e lote de f abrlcafrt
grav ada m apardho. Garantia nú[rna de 01 ano, Âpreserlat
Catálogo e Manral em portrEÉs, Íêgastro m MS/Âi{l,IsÀ certil
icado de Boas Êríücãs de FaMcação. Comprov ar a§st&rci;
trícnica rp Estado do Paraná. CONTENDO REGISTRO REGISTRC

MS/ANVISÀ

SI@IED 2&1,00 282,00

)rrruu 1 UND

Scada dírIca 02 degrars: Escada com dois dêgns todo em aç(

nox ou aço com rev estimento anticorrosiv o de cor brarrca, re
)Íçada, cün degrar.s r€v elidc em bonadn anüderrapantq É
Dm poÍlHras em borradra. Garantia mínima de 12 meses

IIETAIJC 79,50 79,50

LOTE úú - 018166 A 018168 ilÀO ooTAllO§

18169

I

2 UND

Estetccrírro adrlb: Com drras dlvas maleáveiç de bonacfu
maclâ oü simihr, com dstema de f ixação sem rGca. furÍnâk
duo+nic que permib ausoJta de sors de baixa e alta I

reqüência, com audihllidade de 20 a 500 Hz, podendo ocrrrer t
ariação de ate 10 Hz para o rneÍxr v alor e de até 20 lts para c

makr v ator, O dlaf ragma dev ení pos*ir uÍnô espessra enbc

200 e 350 micra e dev erá cmter and não f rio f lodv d e

coÍdstente, f acilitando sr.ra linpeza. Borda do sino com proEçãc

de bqraôa macia e cd}dstefie, t{a exüemidade prorimal da
aní possir ÍÍda na junção dos hÉos aLrialarcs, permiürú
fladtiHdade e distenábi[dade, prçorcionando adaptado snvt
das dlv as Íros corúúc auditiv os qtem6. Oeverá ser enbêgut
ern embahgem irdv idual. Garantia de no mnimo um (1) ano

,presêntar Reglstso no MS/Àfrty191, Mamral e Catáogo en
poÍurguês e assist&rcia técnica local coínpíov ada. CONTENDC

REGISTRO MS/A'MSA.

73,50 147,N

18170 3 uÍ{D

Esadiômetso (Regua anúopomeüica): Eqdpamento porültl
conpacb, para medição de compimeffio de krdiv ííuc enr

pqição hqizonhl (deútada). Cmf eccimado enr acrf,kq e/ot
alumínio, e/ou PVC, e/or lana dásiica, rÊdstente à abasão, qut

não absorv a a unidade e que pcdbilte a ligi€nização sêÍÍ
deteriaizaÉo da escala de medígão Bcda rumerada a ada
centímeEo, corn f aixa de indkação de 30 cm a 1,0m. Garantia de

1 (um) ano.

wcs 150,00 450,00

18171 1 UÍID ilD 73,50 73,50

ESETlxUP{g PWtdUlLU. LUÍl Ur,E UIV Ol lll4@Y ss w w
nucia orr simihr, com sistêÍna de f iração sem rcca Re$tro MS/

AI{\/ISA FoíÍnab duosnlc Sre pêrmita auscdta de sons de

baim e dta freqü&ria, com audibilidade de 20 a 5{E Hz,
podeÍdo ocqreÍ v ariação de ahá 10 ltz para o menor v dc e de

até 20 ttr paía o maior v dor. O diaf r4ma dev erá pcsrdr unu
€spes&ra entre 200 e 350 micm e dar erá cmter ar€l não f rio I

hxív d e cordstente, f acilitando sra limpeza. Borda do dno com

proeção de bonadm macia e cü§Sefite. Na eL'treÍÍIdad€
píoldÍnal dev erá possuir mda na jurfão dos fubc awkdares,
pernútindo f lexÍtilidade e distenít*lídade, propordonarÚo

adâptação suay e das div as nos cordutos auditiv m exterÍEs'
Dev erá ser êntregue em embalagem indlv idul. GaÍantia de no

mínimo um (1) ano. CONTEND REGISTRO MSIAÍ{VISÀ
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18t72 1 U1{D

Foco Auúliar: Lun{nária f leív d coÍn lámpada, e#uhrÍa eÍr
[rbo redorúo de l" X 1,20mm. Comand de f iragão, haste Í lexír

d e cmnda, pê em f eno f wtdkb, acabarnenb em pinhft

ili,íi, dfura aprorirnada de 1,1(km e nÉdmo de 1,6&m. O f lc

íe afimenÊaéo détÍica íley e tÊr no miimo 1,30m âomparfil
ârtpaô de 110 v . Garanüa de l(um) ano. Fabrlcado de acoÍd(
com Padrôes Inbrnacimais de Qualdade, t{úÍnas da A$nl
MREED{TAR REGISIRO M) MS/AI{VISÀ

ooÍ{KlltT 247,50 247,54

)rsrzs
1 UND

{esa arodiar para material gineooltÍgko: Tampa ê pratdeira em

trapa & aço inox 20 de acabaÍnento polldo, pê em hrbo de 1 I
t,20mm, pés pror idos de rod* giraÚias de 3" de dlâmebo com

ro de rodas de pofieüleno, dtemidades sem arestas Firagão

la pratdeira sêja por sdda com acabamento llso. l,ledindo
rproximadamente 0,40 X 0.60 X 0,80m, Garantia de 1(um) am.
:abricado de accdo com Pad6es Inteínacimais de Qudidade,
\hrmas da ABNT, Apresentar Regisüo no MS/N{VISA

}IETALIC 306,00 306,00

L8L74 I UND

Mesa de enme dír*co: Esüuhrrô htdaÍ ÍÍletálka esmaltada na

:or brarrca (finüra epóxi an elehchíüca), ldb acolchoado enr

spuma de poliurebno de I'qudidade, r« esüdo em cotÍt, ín, na

:or azt{, cabecdra rcdlniív d manualmenh aúav ê dt
remalhein, 1É com pmHra de bonaóa. Acompanha s+ortt
para lençol de papd de 50 mm. um€ÍEôes aproximadas dt
1,85m de compíimento X 0,50m de largura X 0,80 de alhrra
Garanth de l(um) ônG FabÍicado de acordo com Padrõex

lffiernacionais dc Qudidade, Normas da ABl,lT, 
^ptêsentatResistro m tilS/tNVISÀ

}IETALIC 345,00 345,00

18175 1 UND

de enme (Càma para exame

[po divã): Estrutwa em madeira aom êspessu" mínima de 15

mm, MDF de fabricante certiÍ icado, rw estido em larinado
decaztivq na cor bege. Deverá perir duas (2) gav efas e uma
(1) poÍta em cada lado, uma (1) porta cenbd com unu pratddra
lnternô. Os prxadores dev erão ser metal e cromado§. O rev

estimenb interno do móv d do erá ser do mesmo matedal da
parE extsnâ. Às gav€tas dryerão ser d€dizantes, atrav és de

carediças td€scóÊcas. As dobndtças dev erão ser 35 mm. O

leito dwerii ser estof ado, rev estido êm cd"rv im marrom, sendo
as parEs ântêÍior e posterior do lelto aJusüiv d atrav és de
cremalheiras duplas, midas entre si, fabricadas em aço

inoxidávd, com no mínimo quatso (4) pocaçôes O mrível dev erá

vir acompaúado d€ um par de perneiras anatômicas, em

po[uretano injetado, que psmitam ajusE de alfura e com

motÍlidadê antero+oeterior. A fi'mção desta haste dev erá ser I
eita aüavrb de uma estnrtrra com m mírúmo 14 X 5,5 cm.

Devení possuir gaveta paÍa escoâmenb de líqdd6, em aço inq
e pr.uador em inq, A gaveta derr erá possfr o mesrrc tamanho

da abertua Íeib no móv d para a mesma, não pod«tdo ficat

espaço para animrlo de sujeiras.

IIEÍALIC 2.04{t,00 2.040,00
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fednda rÉo podení ficar nrais do que 2 cm
rnrívd, Damersões do móvd (vadação psmitida

1,85m; R€gtstro AENT lagrra 4É{m; dtra
do estd amerto (v arlação psmftida
1,85m; lalgua Qólm; dhra m cabecdrô 0,15m

pê e parte cenH 0,1&rL O r€\resüm€nb estofado dw
€spuma com dersHade 28, ts edida êm «t v

I ÍnaÍrom. A marca do
fabílcante dorerá vir granada nà rnaca or em flaqueta mehílica

de f uma reristente na caÍna. Garantia de 1(um) am.
de acordo com Padrôes Internacionais de

da ABilT.

Equipamenb para &me v
em f ibra ríptica em material de alta

hakíg€Íra, lente de aumento de 2.5x e 05
de plástico com diâmebos aproxlmadc:
r4,0mm- 8,0mm. Pcgrir Íêgdador de atta e

e encahe paía v isor sobressalente. PmJh
aço inodúivd. Possuir visa aÍticdado ao cabeçote e
par*nr lâmpada e v isor sobressalente Âptsentar cabo
lnolddáv d de tamar*ro mátlo pata pihõ, Pc$ir lr

Possrir coÍtrole dê inteÍsidade de fta desejáv
por pühas málias comuns Acompanha estdo

;ado pan aconddmaÍneÍto e transportê, curtando: lámp
visor sobresdente e 05 (drrco) e+ealos peÍÍnanentÊs

Garanüa de I ano. AprÊsêíttar Regúsbo no
e Catáhgg em porürguês Ás$stfua Tém{ca

de, erá ser no Estado do Paraná, se não huw er,

vencedoa dev erá comprcm€ter-se a

o banCado dc eqtipamenbs até o hcal
TécÍÍ{a.

REGTSTRO MS/ANVISÀ

8rZ

/

18176 UND
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)

L8t77

)

I U}ID

DesflMlador a Seml Automiítico DEA : Âpardho uüllzado paral

hterprctar automaücamente o Eaçado do ECG da vrlima e aflicarl
meÍfartÊ acimam€fito mnuat, o thoqre para ralersão thl
parada cardíaca n6 ürsr de f ibrilaCâo or uqücadlal
stbictlaÍ. C-ãracterÍ*ic6 Gerais: O eqipamütto será utrzadol
para lÍterpÍ€tar automaticameÍtte o tngdo do ECG da v fima el
aCicar rredhnte adonamento manml, o úoque para rcv ersful
rle parada cardíaca nG cffios de f bnlafo crt taqicanía vl

entsiolar, devendo ser composto de: 1 - Uma bdsa paral

barsportê do desÍ ibrilador que dev erá ser conúeccionada eml
tecido rêsEtente e pos.ir compaúiÍnênb para rsessrÍic,l
mrít{o compacto. 2 - Um apardho com medidas nráximas del

250x140x3mÍnm, pmsrirdo onda tiÍ á§ca para choqrc, aju*el
rdrllm nr em rrierx

]{t}toil KoHDEI{ 6.800,00 6,800,00

O droque para adúoe dev aá ser, no mirimo, de 100 J (ceml

ioules), O choque para oianças dev erá ser, no nÍrúm, de 50 Jl

(cinquenta jodes). Deverá acompârtrar bateria não recancgáv ell

de Lftio de alb perf txmance pâra no mnirno 50 clmCues otr 6l

horas de mmitorização. - O peso máximo do conjmb completo]

(DEA, baterh, bolsa e dehodos) não poderí qoeder a 2,0 (tltÍs)
qulograrnas. Danerií aompar*rar três pares de deüodc adeiü
os para addto e um paÍ de detrodc adedv m para cÍianças,
mulüf uncionais, descartiáv eis - Dev erií pcsuir insbuções de
áudio bem daras e kones v isrrais auto exdicativ c dos
procedimentm de RCP, - Dêv erií pêrnúür regBtro em ÍmínóÍia
de: ECG conEi.nro, w entc crítkos e prmedimantc redizade

Dev erá pNbilitar abav és de porta inf rôv ermdho ou USB

pnhrh conexão pôra o dstema operacimd'lvMndorvs XP" ott

sJperior para acesso dos dados da memória, permiürúo a lêih.ra
poctêrior do taçado de ECG, procedimenbs exeortados e demab

laua* o$-n eis para arquiv o Dar erá ser f ornecido hardwarc

ie sof tware necessários para ec*a bansdssáo. - Dev erá redizar

laubteste perirídko com av bos de bahria baixa e necesddade

lde nurutencão - DeY eÍá ter
li"*uçeo de v oz em português, alto-f dantes internos, sinals

lsonros e botão de droque corn lrúicadr tuminoso. - Dev eÍií

lapresenhr no mínlmo cerüf icado - IP-55 (resistência a prí e

l,igual e seÍ re§stente a queda, m mhlmo de um mebo de

lahra, - Dw erá permiür aüralizações rlos pmtocdos

l(prcceAimmos); - Dw ení pcsrir sistema aúomático de idenüÍ

li..çao O* eletsodc, ttif erenciando o de adrlto e o inÍ ar*il; -

lOev erá pos$ir tempo de carga para adicação de ctroque de no

IrniÍ*o dez segmdos para elreÍgh máúma com uma

lUateria/conjunto «le pilhas rpv o btalmente canegado. - tlantnl
lde operação em prürgr.rà - Cêrtif icado de ganntia do I

latricane de, m mírúmq cinco ano para o DEA e seus acesgirios.

lcorrrnm REGIsTRo NA ANvIsÂ
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18178

)

1 UND

Apardho para a inalagão uso indiy ltfud: Apardho qtn permita

inahção em qtnlquer podçôo - em S, deitado an em

indaÉe uso nxw imenb s€[n rixo de deÍramaÍ
mêdhamato. §lerrioso, pan utiftzação AT{VISA indiv iúd
admirisüação de soro f ldo&ígko an medcamentc por

D€v e dlspor de conüole de intersldade de rnv oa üpo
e y ir acorpdüado de: 01 corpo arnladd - gerador &
c/ handutor ancoÍporado; 0l lg cl 15 copr; 01 hrbo coÍn€ado

el e cmectores 105 cm corp. aprox; 02 máscaras;

do reseru atório; boqúlha p/ lnahção oral; mnud de
coÍüole de IntenCdade de Nev oa - Pot&lcimaÍnento
Umensôes aproximadas - 1(X14x21cm. Peso miíx.

Corsnmo tilax 17 w. Dados Táricc - llolz2o v c/ Ôrv
sdetra. Apresentar RÊSisüo no MS, assi*ência tésÍca
comprov ada, ilantol e Catálogo em poÍürgu&, garanüa

de 12 meseç COI'|TENDO REGSTRO NA ANVISÀ

Íts 22S,00 225,00

LOTE ú1 - 018179 Í{AO COTAHOS

18180 I UND

)fralmmcríçio :Lâmpada: Mírimo de 2.5 V, XenonHalógena o'l

LED, acompaÍüado de 02 lâmpadas; Sdeção mínima de 6

iberErras, com f ilbo liv re de v ermdho (utilizáv d em qudquêÍ
úerürra); Filtro Polarizador para eliminação de ref lexo l'{ínimo
,e 20 hntes parô ajustes de dioptÍias; Fair mírÍma de diopbias:
.25 a +22; Marcador de diophias iluminado; Saíla de h-z e

úertrra selada à pror a de po€iras e srjeiras; Boíraóa de

proteção para ev itar risG na lente; Cabeça em ABS redstente a

Ínpactos; Oipe de bolso e íntenr.ptor liga/deslga i@rado ao

cabo; Cabo metiillco; Âlimentação atrav és de palttas akdinas e

ru bateda recarregáv d, em caso de baHa recaregáv d dev e

acompanhar recanegador de bateria; Estojo rracio otl rígitÍo;

Garantia rr,írtnu de 01 am;Marrd de irstuuçôes em

muguês;ApesentaÍ regisbo na ANVISÀ

uD n2,50 n2,50

LOTE mI - Ot8l81 ÍtAO OOTArqr

18182 1 UND

ãnêta dê Alta robçáo: Can€ta de alta rotaçáo com cabo irn
:rtido no UN 1,00 48,62 448,62 mesmo sêÍtido da cabeça,

ruÍnenhndo a Regisbo Rdação v iíHlidade do operador durantt
l procedlmento cinhgico. Cabeça mediana, angrlação MS/ de

15", Alto torque, conf eccionda em alumínio anodizadq o qut
possibilita lev eza e ercdente acabamento uperf iciial, t

acilitando a deslnfecção; cabeça com lir*us aÍrdüdadas; bairt
nív d de rufrlo; sisema de Íolamentos apoiado Peso g 38 a 44

AIMSA Rotação (rpm) O a 420.000. Finçáo da broca (saci

broca). PÍessão (ps) 30 a 40. CoÍtsumo de ar (Umin) 42

Consumo de água (rú/min) 42. Niv d sonro (dB)69 - Reslsbt

ÀI{VISA e aadstfucla técnka em bdo Estado do Paraná

CONTB{Do REGISTRO MS/ANVISA.

CAlU 332,50 332,50



õJDMED
equipamentos médicos

8{o

l-

18183

)

1 UND

ConUa ÀI'IGULO: CmEa Àngdo Inua MX com ref ngemçãc

uteÍni! âo corpo, acopláv d ao núcro motor com dstema intt
onde o brgue e a rüção são tsansnútidç à bÍoca atrav es dr
rm raúprlnda ôiwâ ffi ram ralrin dn ia*rnlccir

CALU 342,75 y2,75

1:1. Corpo em alumínio anodtsadq giro [v re de 36{P sobre r
mlcro mdor, ârEdo de 2(}" grars entre o lmgro eb(o e o pescoçÍ

da cabeça, üav a da boca por lânúna de ago dedocív e
latêÍalmêrúe em ârgdo om erraixe pra adâptarcê ao canal da

brcca, tàmaÍúo co EspeciÍ icaçôes: Spray :Com spray exteím a(
corpo, Curexão: INTRA, Vdocilrade: 3.üE a 20,üD rpm com ra
er§o,Presão Ar:60 a 80 (PSD, Consunn dê ar 65 (Vmin)
Razão de Trarsmissão de v docidade: 1:1, Aubdav áv d: 135"C,

Peso: 90 g, Rudo: 70 dbs Regisro AN\rISA e asc'stência tánia
em todo Estado do Paraná. CONTENDO REGISÍRO NA ANVISÀ

18184 I UND

IIICROI4OTOR: Micro Motor Intra com ref rigenção; çray
xterno aEavê de Ínangueira silicoÍizada. Cmf eccimado em

ilumínio anodizado, o que posdbr'lila lev eza e excdevúe

rcabamento s.peíí icial, Í adlitando a assepsia e desiní ecção.

;lstema inba de encaixe riípido, permiürúo o giro de 36t1" Oas

rcças acopladas Cmo6o üpo borden (uriv ersal 2 f uros); r
{ocidarh (rotação) de 3.000 a 20.000 rprn Possrl and $mtrírio
rcoplado ao oorpo que permite a rev ersão da robgão, bah@ Íú
{ de ruílo; aúoda\, áv d até 135"C por mais de 1üX) cidc,
Specif icações: Spray : Com spray exteím ao coÍpo. Cmoáo:
INTRÀ Vdoddade: 3.0ü) a 20.@0 rpm, com rw ersão, kessão

k: 60 a 80 (PSL) Corsumo de ar: 65 (Umln). Razão de

Fransr{ssão de v elocidade: 1:1. Âubdav áv d: 135oC, Peso: 9(

I Rrído: 70 dbs. Registso ANVISA e asiisnência tánir:a em bdc
Estado. COT{TENM REGISTRO AI{VISÀ

325,50 325,50

LOTE OOt -OlS185 tOlSrAS il,ÃO COTAHOS

)
Kit Saride Reprodúiv a: Cada ldt cmtendo: - I álbum grande de

bmÍar e Í€goduÊiv o cont€Ído Í iguas coloridas sobre t
rmalhn mrrlr*rufcmininn mãÚlim rmarmlarin máttrlc

corfaceptiv c nahrn§ métodc de baíreira, métodos qtímicc
e nÉtodos def initiv G. Dev e ser apresentado em capa drra t
Espral üpo \rvire-o", Dev e cmter tríginas ssiadas, hndo m t
erso de cada lllmlna, tak exdicatlv os sobre o tema. De\, €ri
acompanhar marural sobre orlentação conbacepüv ê

contemdaíÉo métodc de baneira (d'rafragmA DIU, preserv aüt

o maxrdino, preseívatiw hmirirrc); métodos quirlcu
(anticomepciond oral, v aginal, injetável e contnceptiv o d(
emerg&rcia) e nÉtodos deÍ initivc (laquadun e v asectomia)
opção: Sacda para Transpoíb. - Kit Re@utor Femirúno (

Itiaso.üno - v ulv a de dicme e pênb de 13,5 cm c(m escroto
Para o ênsino da cdocação da caÍrilSrtE f eminina e masculina t
demmstngão da relação semd. Para o aLíto<mheciÍnento
aridado com a tigiene pessol e pw enção de D§Ts
Àcmdicimado em estoJo especial. Medidas do Fstdol 18,5 cm t

12 cm. Peso: 0100 g (com pêÍús de 13,5 cm) - l.loddo Pávko dr
Acnlico - tridimendonal, f atricado em acríico com uma lâmiru
móv d que permite v isualizar o endornetrio e os órgãos qu
corpõem o apardho reprodutor fumirúm. utilizado também pan

demonsüaçáo da cohcação de diàÍ ragnn, do DIu e di
amislr*u ÍemiÍfia.
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UND SE}IIT{A 2.901,00 2.901,00

manual tle insfução. Âcordicionado em
para tãnspoÍte. lrledHas: 24 cmx 22 cm . Peso:

- tloddo Páy ko de Bandra - moddo [Év ico do
Í enúrúm,

em €spunit de borrâdrâ para demorsüação
do diaf ragma, camisirfia f eÍrflÍÍna e para eÍslnôr

a omhecer o seu pnópb coÍpo aü4, és tlo toque m
útero e demrsta a rdação sexual. trlertldas: 12,5 cm x
x 9,5 cm Peso: 0,1ü) kg - Pàris de Eonacha -

com f üÍnab natural (com bolsa escÍotal), _
nas cúês Ínorena e nêgrà com tamaúo de 15

f ins educativ oq Medidas: 15 cm Peso: 0.300 kg, -
Innntado com iÍnagens na f rente e v erso do

Masculino e Fêminino cortendo 37 f iguas
mosfar sobre:

Mersütação, Métodc Conüaceptiv os e DeÍ
Reprodução e Gestação. Dwe acompanhar s-porte

cademo sobre &iêntaÉo Conbaceptiv a, mantnl
e sacola pôra Eânspoíüe.

Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg - Qndro de
c mddtrado com contrâceptiv os conteÍúo 1

1 DIU, 1 Preservaüv o Maso.Sno e 1 Feminino,
Anticrrcepcional &al e I lÍrjeüávd e 1 Corbacepção

para orpreerrâo e cüfiedÍnento destes
f uma real. Dererá aconpar*ur I cademo sobre

a bem como s.pate de madeira, Medidr: 50 cm
35 cm Peso: 1.700 E - Sacda para üanspoíte

dos materiais
c, cmf eccisada em ny lon com alga tirado e

com zdoer de dc*s o.rsores I'ledidas: 66 cm x 46
Peso: 44ü) kg

Eqúpamênto de Urgencia Egdpamento L"aringccoÍ*o
com conjunto de hminas 2 Amhi Addto

3 anülJs inf antil com mascaÍ?ls 4 jogo de canlàs
n 5,7 g e inf anül 3 e 5: LÂRIÍ{GOSCóPIo DE

bá§ca-Drspo*tiv o málicÊRegÍsüo
EQUIPÂMEI{TO hcpitalar rnifizado para auiliar na
endobaqueal. AI{VISÀ URGENCXA EspeciÍ icâgões

mínimas: EQUIPAMENTO Conjmto de hringccrípio com cabo
metal recartlhado e alimentação atray es de fÍlhas tipo C.

Lânpada de LED com v lda uül aproÍmada
horas, que propücime maiq inf

com cürurüo de Lâminas em aço inoxidáv d
barrrnissão de lu por fibra rhüca. lâminas Dev êrá

lâminas, moddo Macjrtoctr. tamanhc l, 2, 3 e 4,
lâminas moddo MII€Í, bínarüos L, 2, 3 e 4.

Todas r lârdnas deverão ser isentas de pmtos de
autoda\reis com máscaras. As lâminas e c cabos dan

slstema codif icado v erde conpab'v eis

de f ibra óptica paúão intemacional. 3- AÍúú
Dev e acoflpaÍtnr urn estojo para acudicionar o
lâmpadas com máscaas. sobressalentes e marual

em potguês RE NIMÁDOR MÂNUAL (Altlzu)
e inf antil
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equipamentos médicos

biísica-São bdôes aúo-iníiíveis üansparentes
praücar v entilagâo artif icial rnanud sobre S-Jogo

máscara, sobre
de enfubação ol cânla de traqueostonúa, reutillzáv

(addto EspedÍ kaçõês técnicõ mínimas-
'ab no05,7 e9 e Reaima&r marnrd em §licone trardú
alta qudidade, autodav áv d, com inÍ anh'l no 3.51) v álv

f de dív io de pressão Vátnda raÍdireciornl
membrana de segurarça na porção anterior, que se

uma máscara bansparente remov ív el para v isra[zação da
do paclente. Reserv aü5rio de oxigênio üpo bdsa, remov ív

a uma vátvr.rla posleÍioí, com entrada srplementar
e de ar ambiente. Capacidades: Adtdto, bdiio

d com v dume mínimo de 1,800 nrl e reserv atório mrnimo
ril; Pediábico, baliio auto-inf kív el com v olume mínimo

ml e reserv atrÍio mínimo de 2000 rú; Dev e ser f
máscara para v enülação para cada unidade, com a

tamanho aduho, máscara rígida bansparente
maleáv d de silicme, or borda irú [ív el;

máscara nglda
com borda maleáv el de silicom, q.r borda inf !áv

e cumprir normas ISO 10651-{:2002 e ISO 8382; 1988,

ser totalmente desmonÉv d para linpeza e esterillzação
el para armazenarnento

ser compatfud com todas as câÍnlas e fubc
Possür testes de ftmcionamemto descritos

para garanür o bom li.ncjonamento do
que o m€snro f or montado Todas as paÍtes e

em sêr [v res de látex. cÂNULÀs DE

-Descição bifoie-Tubc em PVC, utilizados
de v iits aéreas, perÍÍüürdo v entilação artiÍ lcial e
contra aspiração de secreções, v ômitc, etc

técnicôs nunimas Transparentes, liv re de
ur irribntes, Com linha radiopaca, superf ície

Qif ijo proúmal com diâmetro padrão e
e orií ício distai. Dotado de balonete dstai Ínado e

el de alto v ofume e baixa pressão e balmete pÍloto com
Lda anü-retomo. Tamanhos: 3.5 sem bdmete

: 5,0, 7,0,9.0 com balonete.
OROFARINGEA (GIJEDEL)- Osc*ção

m&icdrospitahr destinado a manúenção
das v las aéreas s.rperiores em pacientes

de rív d de consciência. Bpecif ioções
Fabrlcada em P!úC rígido, atrírico, E"ansparente

nâo f lext d à pressão de mordedura; Porção

apoio para lábic ou dentição aÍteÍiú do paciente;
enolv ada e adrabda; ÂbêÍtura cenbal (ltz) com

à passagem de ar e intodução de sonda de
1,3,5
REGISTRO NA ANVISÀ

922

3.430,00 3.430,00
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GIRilIITIA: 01 (UM) AI{O.
PAGAMEIITO: corúorme dbl
PRAZO DE El{TREGft CrnfoÍme o Ediüal.

VALIDADE DA PR@!O§TA: 60 (sessenb)Dias
VAUDADE Dqi PRODT TOS: ConÍorme Edital
FRETE SEGURO: Por nossa conta, rctos no local indicado.
il,IPIOSTOS: Todos oo impostos ircidglt€s es€o inclusc no pÍeço acima.

DADO§ DA EMPRESA:
mzÃo socIAL: JD EQUIPA]TEII]ÍOS HEDTCOS LTDÀ
E[{DERE@: Rua Barão Santo Angdo, No 143 - Baino: )Gxim - CudUba/PR - Cep,: 8181}140
CilPUilF: 13.550.569/0001-72
rilscRrçÃo ESTADUAL: 905.559s6-71

ItiAIh wesley@jdmed:corn:br
UilE/FAX: (41) 326849001 (41) 87s8-3044

DAD9§.Eâü§AEI$Ii
Bano do Brasil
Agencia: 3663-3
Conta Corentc'. 25.Ê2-9

DAES.EAüCÀBI9§i
Banco Bradceo
Agcncia:6606-0
Conta C;orrcnte: 1532-6

DADOS BAI{GARIOS:
rÍAu
Agcncia:3723
Conb Corcnte: 55.056-6

DADOS DO SóCIO. PROPRIETÁRIO
T{OiIE: GUII.}IERME DE OI-TVEIM RIBEIRO DA SILVA

RG: 8.966.808-5/§SFPR

!r, ooz.ooo.4se-Bo

8os
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CONSELHO REGIOilAL DE ET{GENTIARIA
E AGR.ONOÍittl OO pAnarÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regiona! de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Leí Federal no 5,194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à (s) atribu ição( ões) de seu (s) responsável( eis) técnico(s).

CeÉidão no: 115164 I 2íJ1,6 Validade: 27lO3l2OL7

Razão Social: JD EQUIPAMENTOS t4ÉoICoS LTDA - ME

CNPJ: 135505690O0L72
Num. Reglstro: 59911 Registrada desde z 3Olt0/20L5
Capital Social: R$ 100.000,00
Endereço: RUA BARAO DE SANTO ANGELO, 143 TÉRREO XAXIM
M unicíplo/Estado: CURITIBA-PR
ObJetivo Socia!:
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-
hospitalar, pafte e peças - cnae - 46.64-8100 Comércio atacadista de instrumentos e
materiais de uso medico cirúrgico, hospitalar e de laboratórios - cnae - 45.45-Ll0L
Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos de material odonto-
médico-hospitalar - cnae - 46.t8.4/02 Aluguel de equipamentos científicos médicos e
hospitalares sem operador - cnae - 77.39-A102 Instalação de máquinas e equipamentos
industriais - cnae - 33.2L.0100 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos,
eletroterpêuticos e equipamentos de irradiação - cnae 33.12.U03
Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seu
responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Responsável(els) Técnico(s) :

1 . JOSE LUIZ VOLTOLINI
Cafteira: PR-99470ffD Data de Expedição: 3L/LOI2OOB
Desde: 30l10(2OLS Carga Horária: 40: H/M
Título: TÉCNICO EM ELETRÔNICA Situação: Regular
LEI 5524, INCISO V ARTIGO 20 E DOS DECRETOS 90922185 E 4560102
Observações: E em função das características curriculares do curso de técnico em
eletrônica analisado o profissional está apto para desenvolver atividades nos seguintes
campos de atuação profissional: materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos
eletrônicos - Fontes de alimentação, projetos de circuitos combinacionais, osciladores e
amplificadores; sistemas de comunicação e telecomunicações - telefonia, equipamentos de
rádio e tv, de satélites e de fibra ótica. As atríbuições, para efeito do exercício profissional
e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação para o campo de atuação
especificado, consistem em: I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos
profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de instalações,
montagens, operação, reparos ou manutenção; II - prestar assistência técnica e assessoria

CEP: 81810140



no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos
trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre
outras, as seguintes atividades: 1) coleta de dados de natureza técnica; 2) desenho de
detalhes e da representação gráftca de cálculos; 3) elaboração de orçamento de materiais
e equipamentos, instalações e mão-de-obra; 4) detalhamento de programas de trabalho,
observando normas técnicas e de segurança; 5) aplicação de normas técnicas
concernentes aos respectivos processos de trabalho; 6) execução de ensaios de rotina,
registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e
conjuntos; 7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. III - executar,
fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de
equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as
respectivas equipes; IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de
equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e
orçando; V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a
respectiva formação profissional; VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade,
constantes dos currículos do ensino de 1o e 20 graus, desde que possua formação
específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério nesses dois níveis de
ensino. Conforme informado pela Instituição de Ensino em seu projeto de Curso temos as
seguintes características de formação, sendo que tal perfil não implica em extensão das
atribuições definidas pelos critérios estabelecidos na Lei 5.524 e Decretos 90.922 e 4.560:
O técnico em Eletrônica Industrial - Digital e Telecomunicações está apto para: Exercer
atividades na área de eletrônica geral e microinformática, tanto a nível de projeto como de
instalação e manutenção; Especificar, montar, implementar protótipos e gerar
documentação técnica; Elaborar programas de microinformática relacionados com módulos
e equipamentos eletrônicos; Montar, projetar e desenvolver placas de circuito impresso;
Participar de implantação e dimensionamento de sistemas envolvendo cabeamentos;
Aplicar normas t'cnicas e conceitos de qualidade em todas as atividades em que estiver
habilitado; Chefiar equipes, executar treinamento e contatar usuários/clientes para
levantamento de necessidades e de custos. R E S T R I ç Õ E S : De acordo com o que
estabelece a Lei 5524168 e os Decretos 90922/85 e 4560/02, e em função das
características curriculares do curso freqüentado o profissional possui restrição para
sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico. Também possui restriçâo para todos
os campos de atuação proÍissional que não fizeram pafte da sua formação curricular. De
acordo com o que estabelece a Lei 7.270184 em seu artigo 145 e a Lei 5524168 e os
Decretos 90922/85 e 456O1O2, o profissional possui restrição para a atividade de emissão
de laudo técnico, podendo porém assessorar um profissiona! de nível superior no
desenvolvimento desta atividade

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Ceftidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo p.o 33413212016, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em28/O9/2016 10:48:34

Dbpensa-se a assinôtura nêste documento, conforme trnstrução de Serviço No OO2l2014.
A fabificação deste documento constitui-se em crime prevbto no Código Pena! Brasihiro, suJeitando o àutor à respectiva
ação penal.
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Deblhe do Produto: Detector feta!
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ELETR-ONICOS LTDA. EPP
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Origem do Produto FABRICÀ ITE : SIGMED EQUIPMENTOS ELETRONI@S LTDA - EPP - BRASIL
DISTRIBTJIDOR : SIGMED EOUIPAIVIENTOS EIEIRÔNIMS LTDA - EPP - BRASIL
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Detalhe do Produto: INAIÁDOR ULTRASONICO NS
,7

I l{ome da I m rrrusrnra DE AeARELFoS MFDImS trDA,

NS - MODELO E\OI.USONIC

Modelo Produto Mérlito:

INALADOR ULTRÂSÔUTM NS - MODELO INAI.ASONIC

INAIAMR ULTR,ASÔNICO N5 - MODELO RESPIRAMA(

INAIJADOR UTTRÀSÔI'ITCO I'IS - MODELO RESPIMNAX PLUS

INAI.ADOR ULIRÁSÔUIM T}UOOELO SMARTSONIC

Agência Nacional de Vrgitância Sanitária - Setor de Indústria e Abastechento (SIA) -Trecho 5 - Area Especial 57 - kasilh (DF) - CEp 71205-050 - Tet: (61)
3462-6000 - EEque Saúde: 0 800 61 1997

( .+i.i".,,r' i,,li r l .1: r .j ii(.r.1 .,:!ír !ríiiâ

FAERICAI{TE : NS INDTJSTRIA DE ÂPAREI."I-IOS MEDI@S LTDA . BRÂSIL
DISTRIBI.TIDOR : NS INüJSTRIA DE APÀRELllOS MEDI@S LTDÀ - BRÀSIL

tt&:/ÁrvmrT.anvisa.gor.h/datavisa/constlta-Prodrto_corrdatúconsr.dta-.podÍo-detalhe.asp 1t1
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Acessórios:

Bateria de 9Vcc. Código: 03.14.004

Bolsa de Transporte Código: 01.04.0003

a



Fone de Ouvido Código: 03.14.0008

o

Gel para Ultrassom Código: 01.04.0004

o



ESTE FoRMULÁRIo CoRRESPoNDE À FICHA TÉCN]CA MEilcIoNAoA No ANExo I DA IN N" 1 3/2009.

vERsÃo 02 - 09/12120t0

oRIENTAcóEs cERAts pARA pREENcHtMEilTo E Er{vlo:

. Em caso de dúüda no preenchimento dos campos, coloque o cursor sobre o campo e
pressione F'|,

Deve ser encaminhada para Anüsa cópia impressa deste formulário e cópia eletrônica
gravada em GD (limite de 14 Mb), em formato doc ou pdÍ.

Caso haja necessidade de encaminhar alguma outa inÍormação que não esteja
contemplada nesta ficha técnica, a inÍormação deve ser encaminhada por um documento
(PDF) acompanhante a esta ficha técnica.

O arquivo encaminhado em formdo eHrônic-o será disponibilizado no site da Anvisa para
consulta da população.

1. Identificação do Processo

1.3 Código do Assunto da Petição I f .l Oescrição do Assunto da Petição
8054 lRegistro de Equipamento NACIONAI, de

Medio e Pequeno Porte

2. Daüos üo Fabricânte ou Importador
2.1 Razão Social:
SIGMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. EPP
2.2 Nome Fantasia:

*il §adereçor
RUA RIO GRANDE DO SUL. 373
2.4 Cidade:
RIBEIRÃO PRETO

2.5 UF:

SP
2.6 CEP:

14055-000
2.7 DDD: 2.E Telefone:
16 3630t422

2.9 DDD: 2.1O FAX:

2r1í f-ilait:
qualidade (@si gsred. com. br
2.12 Autorização de Funcionamento na ANVISA (AFE)I
801 1930

2.13 CNPt:
-3993484000105

2.14 Sítio Eletrônico (URt):
www.sigmed.com,br
2r 15 leryonsárrí Téçnico:
Carlo Luigi Bergamin

2.16 I{o do €onsêlfto dc
Class€:
0601686287

2.17 Responsável Legal:
Robson Luis Melchiades Cardoso



trí

3. Daüus úo Proüutü

a

o

3.l.Identificação do Produto e Petição

3.1.1 l{ome Téqrico:

MONITOR FETAL

3.1.2 Código de ldcntificaçÉo do Nome
Técnico:

I 51 1070

3.1.3 Regra de daseiÍicação:

10

3.1..1 Classc de Risco:

D classc r
EI enrerr

3.1.5 Tipo de petição:

El Rcgistro dc equipamento único

EI Registro de Íamília dc equipamentos

ü reignrtro úê §íl§tÊmá rE êquipâmÊntt,B

3,1.6 Nome Comercial:

Detector Fetal

3.1.7 ltlodelos Comerciais /Componentca do Sistema (incluindo códigos de ldentiflcação - Part Number):

MSlOI

3.1.8 Acessórios e PaÉes gue acompanham/integrãm o equipamento: (inÍormar o no de registro/cadastro das
partes e acessórios náo lncluídos no registro do equipamento)

+ Partes que inte_gram o equipamento:
I Detector Fetal Porkítil;
1 Transdutor 2,37 M}Iz+ 5Yo ;

I Manual do Usuario.

* Acessórios Opcionais:
- FôúéÉ ilé üúVitlô;
- Bolsa de Transporte;
- Gel paraUltrassom;
- Bateria de 9vcc.

t.1,9 Formas de apresentsção comercial do produto: (descrever quantitativamente os itens que acompanham o
equipamento)

Embalado em caixa de papelão resistente, contendo:

1 Detector Fetal Portátil;
I Transdutor 2,37\vtr{z + 5Yo ;
1 Manual do Usuario.

Versâo 2 -09/1212010



34.
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* Acessórios Opcionais:
- Fones de Ouvido;
- Bolsa de Transporte;
- Gel para Ulffassom;
- BãteÍiãde9vcc.

3.1.10 I{ome comercial intcrnacional do produto: (lndlcar o nome para cada modelo apresentado e o país)

fl O equtparrcnto snÉ L!ffiâll2aüo no BrãEll rirü â mêsrüâ úÊtrônrhtãEÉu üo paÍs th l,rEÉüt.

3.1.11 Endercço nE internct para Download do ilanual do Usuário: (se exlstir manual dlsponÍvel em

3.2. Xnfrrmaç6ês sobre o Ptoüuto

3.2.1 Indicação de Uso/Finalidade:

Indicagão: Diagnostico de graüdezapartn da 10u semana.

Ffiralidade . Auscultação fetal a ffiir da 10' seflraÍra de gravirlez, Iocalizar placenta, gravidÊz
múltipla, fluxo de coÍdão umbilical e morte fetal.

3.2.2 PrincÍpio de Funcionamentolllecanismo de Ação:

O sistema Doppler consiste na tansmissão de uma onda ultrassônica de baixa intensidade atavés
do *ansdutor para dentro do corpo. Esta onr#a e refldida pelos movirnentos c.ardíacos ou
sanguíneos de veias e artérias e captada pelo mesmo. Estes sinais captados são filtrados,
amplificados e apresentados de forma sonora clara pelo alto-falante possibilitando auscultar os
movimentos cardíacos ou sanguíneos.
O Detector fetal portátil MS101 detecta o coração do feto a partir da 10" semana de gestação,
possibilitando a avaliação do riüno cardiaco fetal durante agravidez e partn, diagnosticar gravidez
múltipla, morte fetal, e por volta da 24^ semana pode-se lacalizar a placenta e o cordão umbilical.

3.2.3 EspeciÍicações técnicas: (descrever os requisltos técnlcos do produto)

Classificação segundo noÍma ABNT NBR IEC 60601-l
Tipo de proteção contra choque eletrico: Equipamento eletromedico energizado internamente
Grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de Tipo B
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Modo de óperação: Operação continua

Proteção contra penetação nociva de agua:
Transdutor: IPXl - Protegido conüa gotejamento de agua
Gúinete: IPXO - Equipamento sem proteção contra penetração de agua.

Características Gerais :

Modelo: Portátil
Alimentação: Bateria de 9Vc.c.
Liga ldesliga:Digital
Confrole de volume: Digital {2 níveis)
Gabinete: Caixa Plástica ABS
Dimensões: 125 x62x 35 mm
Cabo do Transdutor: 80 cm
Peso: 215 g
EMC: Grupo I Classe B
Saída para fone de ouvido: Plugue P2

Características do Transdutor:
Frequência Ultrassônica: 2,37 lvft{z+. 50Á

Indice térmico: < I
Índice Mecânico: < 1

3.2.4 Público dcstinado a opêrar o equipamanto:

fl teigo E tcigo com prcscrição de proÍissional de saúde

EI Profiesional de sâúdc Ü Profissional dc eaúde com treinamento do fabricarrte/forncedor
fl outroo, especificar:

3.2.5 Tipo de ambicnte destinado ao equipamento:

E Domésüco ElHospita!/Clínica
E Laboratório Clínico E Serviço de Hemoterapia

El Consultório/Ambulatório E lmbulância
E Outroe, especificsr:

3.2.6 Compatibilidade como outros Produtos Uédicos ou Produtos para Diagnóstico de uso Ia vÍüro: (estes
produtos não integram o registro do equipamento, possuindo registro próprio na Anvisa)

§l t{ec ra aplieei

3.2.7 Tipo de ucuário (pacientc):

El aaulto E] pediátrico E NGonat l

3.2.8 Informações sobrc medicamentos incorporados/associados/administrados:

El ruao sc aplica, não há medicamcntos incorporados, associados ou administrados pelo cquipamento.

3,2,0 Infermaçõcs eoàrc alrrmeei

EI Xeo se aplica, o cquipamento não possui alarmes.
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3.2,1O Esterilidade do Produto:

a) Produto fornecido estéril?

E sim E reo

b) l{ecessita ser esterilizado
antcs do uro?

fls:m I nao

3.2.11 Hétodo de esterilização:
Se fornecido estéril ou necessitar ser esterilizando antes do uso, informar
métodos de esterilização utilizados/indicados:

3r*12 Pralo dç Validadcl

INDETERMINADO

2,2tlt TêmFo dc sce rcaemcndávelr

5 anos

.,fl
tiüEil O. itcnr 3.2.14 e 3.1.18 dizarn rcrpaito ac rcquiritc artrbctccidc n: nDC ho 156/200ó.
3.2.14 Equipamento de
rcpnocêlsrmento proibido?

E sim

El reo

3.2.15 fnformar quantidade máxima de reproccesamentos indicados
pelo fabricante:

VEZC§

E O fabricante rGcomenda uso único

El tlimitados

é recomendado?3.2.16 Em quais situações o rGprocêasamento

Antes e após cada utilização.

3.2.17 Qucm é responsável pclo rcprocessamento?

O operador do equipamento ou a critério da instituição.

3.2.18 Do que coneistc o reproccssamento?

Procedimentos de limpeza e desinfecção.

3.2.19 Método de limpeza recomendado (informar inclusive os tipos de saneantes que podem ser utilizados e com
gue periedieidade deve ser rea{izada a limpeza)

Limpeza: Assepsia habitual ou coÍrente deverá ser feita antes e depois de receber cada paciente.
Efetue a limpeza externa do equipamento com pano levemente umedecido com sabão ou detergente
neutro e a limpeza externa do transdutor com papel toalha ou pano macio.

Desinfecção: À SIGIüED recomenda a desinfecção do TRÀNSDUTOR com álcool etílico aTOP/o

com secagem espontâÍlea. Este procedimento deverá ser precedido pela limpeza.

Não use solventes voláteis tais como álcool, benzina ou úinner para limpaÍ o equipamento, pois,
poderá provocar danos no material ou mudança de coloração.

3.2.20 Requisitoe de manutenção (lnformar a periodicidade da manutenção e o responsável pela execução)

O Detector fetal MSl0l é um eqüpamento de simples manutenção, bastando apenas mantê-lo
limpo externamente com um pano úmido adicionando pouco detergente neutro. Não é requerido
nenhum procedimento especial de manutenção PREVENTIVA para o Detector fetal MS10l, pode-
se utilizar o prCIcedimentu-de manutenção do hospital em questãu para cuídadus e maflussiu de
eqúpamentos eletrônicos a fim de maximizar a vida útil do eqüpamento.
Caso ocorra danos no equipamento, deve-se segrega-lo em local adequado e indetifique com uma
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etiqueta que o mesmo esta "em manutençâo". Este procedimento visa coibir a utilização
inapropriada do eqüpamento. Reparos somente devem ser efetuados pelo fúricante.

3.2.21 Condiçõee para Armazcnamcnto:

Antes da instalação:
. Manter em iocai protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem origrnai;
. Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d'agua ou piso umedecido;
. Respeite o empilhamento máximo informado na parte externa da embalagem.

O equipamento dever ser mantido em ambiente com a temperatura enúe 0"C e 55oC e umidade
rclativa cnfo20o,/t c90%o (não condcnsantc).

1.2.22 Gondiçõcs para Transporte:

Antes da instalação:
. Manter em local protegido de chuva e sol direto e em sua embalagem original;
. Com proteção de umidade, não expor a chuvas, respingos d'agua ou piso umedecido;
. Respeite o empilhamento miíximo informado na parte externa da embalagem.

O equipamento dever ser mantido em ambiente com a temperatura entre OoC e 55"C e umidade
relativa ente}DYo e90Yo (não condensante).

3.2.23 Condiç6es para Operagão:

Após instalação:
r Q equipamento, quando não estiver em uso, deve ser armazenado em sua bolsa de

transporte em local seguro;
. Evite choques mecânicos, mesmo que leves;
. Mantenha o eqúpamento limpo e desinfetado para a próxima utilização;
. Não permita que líquidos sejam inseridos no equipamento.

O equipamento dever ser mantido em ambiente com a temperatura entre OoC e 55'C e umidade
relativa entre 20o/o e 90Yo (não condensante).

1.2.21 Requisitos dc infra-cstrutura: (caso o equipamento necessite de condlções especiais de infra-estrutura
física e ambiental para sua operação correta e segura)

Vide item 3.6 do Manual de Instruções - Diretrizes e Declaração do Fabricante - Imunidade e

Emissões Eletromagnéticas

3.2.25 AdveÊências/ Prccauçõec:

. Este equipamento deverá ser operado apenas por pessoal adequadamente apto e sob a
direção de equipe medica qualificada.
. Verifique o equipamento para se certificar de que não a danos visíveis que possa afetar a
seguranga do usutirio, o desempeúo sobre a unidade principal e o transdutor. Quando houver dano

evidente pare de usar o eqüpamento
. Deve-se manusear o equipamento com muito cuidado, nunca o deixando sofrer qualquer
queda ou impacto. Embora seu transdutor tenha uma construgâo robusta é montado com cristais
cerâmicos delicados que podem quebrar se forem submetidos a choques mecânicos. Inspecione o
transdutor antes de cada uso, verificando se há rachaduras no pkástico e a integridade do cabo e do
fransdutor.
. Não use o transdutor se o cabo do mesmo estiver com partes pincadas ou se o isolamento



estiver danificado

' Esse equipamento não é adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica inflamável
com ar, oxigênio ou óxido nitroso, bem como utilização com outos materiais ínflamáveis, tais
como alguns tipos de fluidos de limpeza.
. Não jogue a bateria no fogo, pode ocorrer uma explosão.

' I.lunca esterilize o fransdutor, ou o desinfete pelo calor ou mergulhado em líquido para
limpeza e assepsia, consulte item especifico deste manual de instruções.
r Q MS-101 não pode ser utilizado em conjunto com equipamento cirurgico de alta
frequência.
r { saida de fone de ouvido não deve ser conectada a outro tipo de eqüpamento ou
componente que não seja o fone de ouvido. Caso isso seja necessário, este equipamento ou
componente devera está em conformidade com Íts noünas para equipamentos médicos NBR IEC
60601-1, NBR IEC 60601-1-1 ou qualquer outa noÍna particular para tal equipamento

' Por se tratar de um eqüpamento com parte aplicada (transdutor) tipo B, este eqüpamento
não deve ser utilizado em conjunto ou simultaneamente com outros equipamentos, isso pode gerar
um risco de segurançapara o méüco e/ou paciente.
r d unidade principal nunca deve ser exposta ou imersa em líquidos.
r Q tansdutor ultrassônico não pode sor imerso em agua" nem sofre quedas ou choques
mecânicos intensos, sob risco de danos mecânicos ou elétricos. Trincas e rachaduras comprometem
o grau de seguranga elétrica e biológica do transdutor. Para fins ensaios de segurança elétrica, o
transdutor pode ser imerso verticalmente até 5 Írm em solução salina em relação aátea de contato
com o paciente.
r Q uso de cabo, ftansdutor ou acessórios diferentes daqueles especiÍicados neste manual,
e/ou a substituição de componentes internos do MS-l0l podem resultar em aumento das emissões
ou diminuição da imunidade do aparelho.
o Q MS-101 não deve ser utilizado adacente ou empilhado em oufios equipamentos.r $ MS-101 atende as norÍnas técnicas de compatibiliciade eletomagnética se utilizado com o
cabo, transdutor e acessórios fornecidos pela SIGMED descrito neste manual.

3.2.26 Gontra Indicações:

El neo sc aplica, não há contra indicações para utitização do equipamento.

1.2.2? Efcitos Adversos:

EI fao se aplica, o equipamento não causa efcitos advcrsos.

3.2.28 Normas Técnicas utilizadac no desenvolvimento do produto: (lndicar as normas técnicas mesmo nos
casos do egulpamento não ser certlficado pelo INMETRO)

NBR IEC 60601-l:1997
NBR IEC 606ALl-2:2006
NBR IEC 60601-2-37:2003, com exceção das cláuslas 42.3 e 51.2
Portaria 350 de 06 de Setembro de 2010 * INMETRO

3.2.29 Dimeneôcs do aquipamento:

eomprimento (mm): 125

Largura (mm): 62
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AItura (mm): 35

3.2.3O Garacterísticas elétricas:

El Não ac aplica

Tensão dc alimentação (V):

Corrente (A):

Potência (W);
Rcquiritos dc rcdc elétrica para inrtalação:
Outros requisitos elétricos:

3.2.31 Possui fontc da alimGntagão intcrnâ?
Elsim E mo

Rcpfids a it nr abdxo apuar cm caro de pcruir íonta dc elimataçio intcrna.

Tipo! Bateria 9 volts

Autonomia:8-12horas

Prazo em quc deve ser trocada; As baterias devem ser substituidas por baterias novÍts assim que

esgotadas e/ou o equipamento não estiver ligando.

Tempo nccessário pErâ carga máxima: Não se aplica

,Gi.
SI Plo * cecoc da modcls ou componântGa da eictome cm anctcrírücer elátrÍcil, dimcnrionlil I dc Íontc dc dlmntrção intama
difcrentcr, aprcecntar ú itGn. 3.2.2e,3.2.30 . 3.2.!1 rob Íormr dc trbclr om ancro r rrtr Íormulário.

1.2.12 Vercôea associadas ao cquipamcnto:

Manual: Revisão 03

ProJeto: Revisão 03

Software: Não se aplica

E O couioamênto não oossui soltwarc cmbarcado ou as:ociada-
3.2.13 Informagões sobrc assisitência técnica:

ASSITENCIA TECNICA
SIGMED Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Rua Rio Grande do Sul, 373 - Ipiranga
Ribeirão Preto - SP CEP: 14.055-000
Fone / §ax +55(16)3630-1422 CNPJ: 03.993.484/0001-05
EMAIL: sac@sigmed.com.br
SITE: www. sigmed. com.br

3.2.3a Gomposição doc matcriais que intGgrâm o produto e Gntrlm am contato com o paóier*c/operaOon

Contato com operador: Gabinete: plístico ABS
Contato com paciente: Transdutores: plástico PVC

3.2.35 Outrac informaçõce pertinentca:

EI nao ec aplica, não há informações adicionais que precicam sem informadas quc não constem em
outros ormpos dcstc formu!ário.

"A§5 Ceto 6tG empo nio ecie ruÍicianta Dara aDrGrlntar todr r inlmcôc roàrc o Ehduto. ãt* damh
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ícrma de tcbeta, a;'quivc PDF, e qual deve:er ane:iada, eletror:lcãmÊnte e am meic impreoeo, á er.*

3.3.Imagens Gráficas do Produto

As imagens gráficas (Íotos ou desenhos) do equipamento, seus acessórios e partes, com seus respectivos códigos de identifcação,
devem ser encaminhados em anêxo (modo impresso e elefônico). O modo eletrônioo dêve têr formato ipg, em arquivos doc ou pdf.
Deve ser encaminhada cópia impressa e cópia elefônica (limite de í,1 Mb), gravada em cd, para disponibilização no sÍtio eletrônico da
Anüsa. As figuras apresentadas devem possuir legendas para identificação,

3.4. Origem do Produto

EI srasit

f] Externa

,;t\
&Ô Se houvar maL da um Íebriantc, Éts tôm qua rar do memo grupo í.brit c dcvc *r eprc*ntedt ao*rprorngão de
conrtituição do grugo.

3.4.1 Fabric.ntc(s): (informar razão social e endereço)

SigmedEquipamentos Eletrônicos LTDA - EPP

3.4.2 País(es) dc Fabricação do Produto:

Brasil

3.4.3 Existe terceirização de Produgão?

D sim Eluao

&;; *oià **r;',i.a*x ili ;i , *, ;* í,*n,*-sl.
3,4.5 Tipo de TereeirizaçÉo:

E Contratação de lOOqô da produção.

E Contratacão oarcial de oroducão.
3.4.6 Fabricante(s) contratado(s): (informar razão social, endereço e etapa produtiva contratada)

3.4.7 Dastribuidor(ee)t

SigmedEquipamentos Eleffônicos LTDA - EPP

3.4.8 País(es) de Procedência do Produto:

Brasil

Versão 2 -09/1212010
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Possui Certificação INI.I ETRO?

El sim

E nao

3.5.1 No do cêrtific.do: (induir a valldade de cada certificado)

NCC 15.03992 -VALIDADE t5110t2020

3.5.2 t{ome do Organismo de Ccrtiftcaç5o de Produto (OCP):

NCC CERTIFICAÇOES DO BRASIL

3.5.3 Normaa Técrtacâs utilizadas na certificação:

NBRIEC 60601-1:1997
NBR IEC 60601-l-2:2006
NBR IEC 606A1-2-37:2003, com exceção das cláuslas 42.3 e 51.2
Portaria 350 de 06 de Setembro de 2010 - INMETRO

3.5.1 Versão do ltlanual do Usuário Avaliado na ceÊiÍicaç.ão:

Revisao 03

3.5.5 Versão do projeto do equipamcnto avaliado na ceÉificagão;

Revisao 03

3.5.6 Aceesórios c Partes cnsaiados cm conjunto com o equipamento:

Transdutor

Poscui Relatório Consolidado?

EIsim

fl trro

(art.4o da RDC no 3212007)

3.5.7 No do(s) Rclatório(s): (incluir data de emissão de cada relatório)

NCC 15.03992 - DATA DE EMISSÃO TSITOiZOTS

3.5.8 Nomc do Organismo de Certificação de Produto (OCP):

NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA

3.5.9 Normas Técnicas utilizadae noe ensaios:

NBR IEC 60601-1:1997
NBR IEC 60601-1-2:2006
NBR IEC 60601-2-37:2003, com exceção clas cláuslas 42.3 e 51.2
Portaria 350 de 06 de Setembro de 2010 - INMETRO

3.5.10 Versão do l.lanual do

Revisao 03

Usuário aYaliado:

3.5.11 Vercão do projeto do equipamcnto ayaliado:

Yer§o 2 -O9ll2llLOlO
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Revisao 03

3.5.12 Acessórios c PaÊee ensaiadoe cm conjunto com o cquipamcnto:

Nome do Reeponeável Legal:

Robson Luis Melchiades Cardoso

Cargo:

Diretor de Manufatura

Nome do Rcsponsável Técrrico:

Carlo Luigi Bergamíni

Consclho de Glassc ProÍissional:

CREA

UF: SP ilúmero de Inscrição; 0601686287

4. Responsabilidade Legal e Técnica

5. Declaração do Responsável Legal e Técnico

Declaro que as informações prêstrdas nestc formulário são verdadeiras,
podcndo ier Gomprovadas por documentos disponíveis n. Emprc3a. Declaro

ainda que:

O(c) produto(s) scrá(ão) comercializado(r) com todas as

informaçôes previstas na legislagão sanitária vigentc;

As inctrugôcs dc uso, rótulo e etiqucta indclével do(s)
produto(s) atendem 6os requisitos estabelecidos,

respedivamentc, no Ancxo III.B c art. ao da Resolução

Anviea RDG no 1E5/2OO1, e

o(s) produto(s) foi(ram) projetàdo(s) e fabricado(s)

atendcndo as dieporiçôcs da Rcsoluç.ão Anvisa RDC no

56/2001 (Requisitos essenciais de segurança e eÍicácia) e

Resolução Anvisa RDG no 59/2OOO (Requisitos de Boas

Práti€as de Fabricação c Controle).

b.

Vcrsâo 2 -09/1212010
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A empresa encontra-se cicnte que o não atendimento às determinaç6es n
previatac na lcaiclação sanitária caracteriza infraçáo à legielaÉo sanitária
federal, cstando t amprêsa infratora sujcita, no âmbito administrrtivo, às
penalidades previstas na Lci no 6.437r de 2O de agosto dcA977, sem preiuízo

das sanções dc natureza civil ou pcnal cabíveis. Na csfera jurídica, rcspondem
pelos atos de infração praticados pela empresr oa seus Responsáveis Legal e

Técnico, conformc infraçôes e sanções previstas no art. 27ll do Decrcto Lei n.o

2.Eat, de O7 de dezembro de 194O (Código Pcnal - Cap. III: Dos Crimes

contra a Saúde Pública).

Ribeirão Preto, 15 de outubro de 2015

Local e data

Robson Luis Melchiades Cardoso - Diretor de Manufatura

Nome do Responsável Legat, Cargo e assinatura

Carlo Luigt Bergamini - DiretorAdministativo e Financeiro

Nome do R.esponsávcl técnico, Cargo e assinatura.
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Cmsdta de Produto

CON SULTA PRODUTO CORREI.ÁTO

8't I
tletahe do koduto: MESA PARA EXAME

ÀgêncbNacidrial aJef§ilâirciáSanitária:§êtoideIndústtiaeAba5tec[irénto(SIÀ)-Trecho5-Ál"eaÊspeciâl 57-easBa{DF)-CEp71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - f»sque Saúde: 0 800 61 1997

t-ü?yrrí.iftl t:.: ilii.l) Á:rvis;r

HETAUC MEDICÂL PROüJTOS HOSPITÀI.ARES LTDÂ. : EPP

0s.788.11710001-03

Modclo koduto Médico:

MTl761

l"tT1761i

MT2428

MT2461

MT3OO

MT3OOE

MT300t

MT301

MT3OlPC

MT301i

Í,m02

MT302F

Mr302i

Mr304

tfR04i

MT306

MT308

Mr309

Mt-310

MT312

MT312E

MT313P

MT3148.

MT315B

FABRICANTE : Metak Medirl Produtos

h@;/Âmnru7,anu'sa.gonbr/dataúsa/Cmsulta_Prodrto_csrdatotcansuttagrodrb_detalhe,asp
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Wr,Vt í,âÍ!rlEã.g§t -bl

ffiInsuhtcionalAnVisaDiWlgaserviç6AreasdeAfuaçãoLe9islação

Detathe do Produto: OFTALMOSCóPIO MD
,r/

iiome da Emprcsa:

CilPJ: 9s.433.397/0001-1 1 i Autorização: i 8007021

Prcdutol OFTALMOSCOPIO MD

Modclo Produto ltlédico: Omni 3000; Visio 2000

Rsqistro: 80070210016

PtEcaatat 2535Í;s77848/lBlB-12

(Iigcm do Produto
FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (nrD LTD. - PAQUISTÃo

DISTRIBUIDOR: COMÉROO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPTTALARES MACROSUL LTDA. BRASIL

DI§TRIBUIDoR : MEDICAL DEVICES (nrD LTD. - PAQUI§rÃO

dassificacão dc Rlsco: I . BAIXO RISCO

VcncimGnto do Rcoictro: VIGENTE

<*,tôLttR

Agência Nacional deVigilância Sanitária - Setordelndúsfia eAbastecimento (SIA) -Treôo 5-Area Espedal 57 - Brasília (DD - CEP 71205-050 -Td: (61)
3,t62-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright @ 2003 Anvlsa
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nrsoluÇÃo .sDC N!:tsr Ds IB,,DE r $ÇorDE,rord

Dspõe sobre os reqúsitos relativos à com-
pÍovaÉo do cumprimento de Boas Práticas
de Fabrricação para fins de registro de Pro-
dutos para Saúde e dá outras proridên-
cias.

A Diretoria Colegiada da Agência Naoional de Vigilância
Sanitríria, no uso das atsibúções que lhe coúbrem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.o 9.782,de 26 dejaneiro de 1999, o inciso II, e §§
1o e 3o do art. í do Regimento lntemo aprovado nos termos do
Anexo I da Portaria no 354 da AN\rISA, de ll de agosto de 2006,
republicada no DOU dE 2l de agosto de 2006, e suas atualizaçôes,
tendo em üsta o disposto nos incisos III, do art- 2o, III e IY do art
7o <la Lei n." 9.782, dc 1999, e o kograma do Melhoria «lo Prooçsso
de Regúamentação da Agênoia, institrído por meio da Portaria no
422, de 16 de abril de 2008, em rermião realizada em 25 de março de
2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Di-
retor-Presidente , determino a sua púücagão:

AÍt. l'Este Resoluçâo define os requisitos relaüvos à com-
provação do oumprimenlo de Boas Práticas de Fab,ricaçâo - BPF
necesMrios para fms de registro de produtos pra saúde.

ArL 2o O pÍotocolo do pedido de certificação de Boas Prá-
tioas de Fabricação será aceito pa.ra efeito de peücionamento, bem
como iníoio da anriüise nas petições de concessão de registro, re-
validaçâo de registro, alteração/inclusão de fabricante, todas rela-
cionadas a produtos para saúde enquadrados nas classes de risco Itr e
Iv

Parágrafo único. O deferimento das solicitagões de conoes-
são de registro e alteração/inclusão de fab,ricante, contbrme caput,
froa condioionado à pubücação de Certificado de Boas Práticas de
Fabricação - CBPF válido emitido pela ANVISA e ao cumprimento
dos demais requisitos para regisho de produtos para saúde.

AÍ. 3'O art. 4o da Resolução da Düetoria Colegiada - RDC
no 39, de 14 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte
redação:

'Art. 4n.............
Parágra.fo único. A concess&o da certificação de que kata o

caput deste aÍtigo podeÍá ocorrer mediante apÍesentaÉo de relatório
de auditoria válido, emitido por organismo aúitor terceiro, conforme
progtramas específicos, ambos recoúecidos pela ANVISA'. (NR)

Art. 4o O arÍ.24 da Resolução da Dretoria Colegiada - RDC
no 39, de 2013, passa a ügorar oom a seguinte redação:

'Art.24 .............
§1" O Certfioado descreveú para oada linha de produgão as

respectivas classes de risco de produtos para as quais o estabele-
cimento encontra-se em conformidade com os reqüsitos preconizados
pelas normas ügenles de Boas Práticas.

§2" A Ànvisa nf,o euilirá. ÇtsPF Fra:r,Frq&r §, ga rseüde
eaEa&ados qâs,p-14§sÊs I.s.II.-! O&),

AÍt. 5o O disposto nesta Resolução nâo isenta as empresas
fabricantes e os importadores da obrigação de assegurar que os pro-
dutos para saúde por ela comeroializados, irdependentemente de sua
classe de risoo. terúam sido tàbrioados e distribuidos com obser-
vância das normas de Boas Prátioas de Fabrioação aplicáveis editadas
pela ANVISA.

Art. 6o Ficam revogados a Resolução da Diretoria Colegiada
- RDC no. 25, de 2l de maio de 2009, publioada no Diário Oficial da
União no 96, de 22 de maio de 2009, Seção I, p{g. 48, o inciso VIII
do art. 5§, § 2" do art. 8o e o inciso IV do art. 90, da Insruçâo
Normativa no 13, de 22 de outub'ro dê 2009, publicada no Dário
Oflrcial da Uaiâo no 203, de 23 de oúub,ro dê 2009, Seção I, pág.
62.

Aí. 7o Esta Resoluçâo da Diretoria Colegiada entra em vigor
na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDJ BARBANO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RDC No 14, DE 2E DE MARÇO DE 2014

Dspõe sobre matérias estranhas macroscó-
pioas e microscópicas em alimentos e be-
bidas, seus ümites de toleúncia e dií outras
providências.

A Diretoria Colegrada da Agência Naoional de Vigrlância
Sanitária, no uso das atribuições çe lhe conferem os incisos III e tV,
do art. 15 da Lei n.o 9.782, de 26 dejaneiro de 1999, o inciso II, e §§
l" e 3o do aÍt. 54 do Regimento lntemo aprovado nos termos do
Anexo I da Portaria ao 354 da ANVISA, de 1l de agosto de 2006,
republicada no DOU de 2l de agosto de 2006, e suas atualizações,
tendo em üsta o disposto nos incisos III, do art. 2o, III e IV, do art.
7'da LEi n." 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo
dc Rcgulamcntagão da Agência, instituído por mcio da Portaria no
422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizBda em 25 de março de
2014, aÃotÃ a seguinte Resolugão da Dretoria Colegiada e eu, Di-
retor-Presidente . determino a sua púlicaçâo:

Art. l'Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece
os requisitos mÍnimos para avaliação de matérias estranhas rnacros-
cópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de
tolerância.

CAPTTULO I
DAS DTSPOSTÇÕES INICIATS

llti:,,I_

ArL 2" Este regulamento poszui o objetivo

,feito deste Regulamento Tecnioo sâo adotadas
s:
e lúassa @If,f: atiridade coletiva de natureza
nercial, religiosa, social ou pollüca, por tempo
conc€rtÍação ou fluxo excepciounl de pessoas,
r internacionâl, e que, segrurdo a avaliaçâo das
rilidades e dos riscos à saúde pública exija a
: órgãos de saúde pública da gesüio mtmicipal,

'gueira o fomecime,nto de serviços especiais de
rivados (Sinorúmia: grandes eventos, eventos
grande porte);
rior do evento: pessoa ÍIsica ou jurídica, de
vado, civil ou militar, responsável pelo evento

II
SITOS IARA A PRESTAÇÃO DE
)E SAUDE EM EVENTOS DE MASSA

;rais
l prestação de serviços de saúde em eventos de
pridos os reqúsitos descútos neste regrüamento
vas sanitárias aplioáveis.
ani:zador do evento é reryonúvel grr garantir a
de saúde nas situaçôes de urgencia e emer-

o público dwante o evento de massa.
restação de serviços de saúde devem ser con-

liflÜlt 
necessários à garanüa da qualidade

staçãoYos serviços de saúde pode ser rcalizada
ior do evento ou de forma teroeirizada.
co. A terceirização deve estaÍ formalizada por
)restâção de serv'iço.
ganizador do evento é corresponsóvel pela se-
lo serviço prestado pela empresa terceirizada.
$nizano! do evento_ deve prover infraestrutura
ros, equipa.mentos, insumos e materiais neces-
io do serviço de saúde rcalizada no local do

;anizador do evento deve garantir a rernoção do
rigo de saúde de maior complexidade, quando

ioo. Todo paoiente removido deve ser acom-
legivel, com identificação e assinahra do pro-
e deve passar a mtegrar o prontuiáflo no servlço
mplexidade.

da conformidade dos documentos e informa-
)
lo evento para realização da prestação de ser-

rganizador do evento deve apresentar os se-
informagões à sede da Anvisa, em Brasilia:
represeÍltante do organizador do evento;
lo repnesentante do organüador do evento;
aqão do profissional que responda pelas çes-
, ô ".d de massa: '
blico! e esúmaúva de público do evento de

e realização e duração do evento, com cro-
rcionamento;
.lo evento, incluindo as áreas dÊstinadas à pres-
raúde, quando realizada no local:
Ío de prooedimentos a serem executados nos
r disponibilizados no looal do evento;
do contrato de prestação dos serviços tercei-

1o dos mecanismos de enoamirúramento a ser-
ior complcxidadc;
io dos mecanismos de gerenciamento de re-
local de arÍnazenamento, oÍonogrÍuna de coleta
{duos solidos de serviço de saúde;
1o dos mecanismos de encaminhamento de re-
r&rcias de saúde, durante o evento de massa;

documentos preüstos em normatizações sa-

documentos e informações conforme avaliaçâo

ico. Nos eventos de inGresse regional os do-
es dev-em ser encaminhados ao órgâo saniúrio

Íazo Wa disponibilizaçâo das informações e
rs à avaliação sobre a prestação de serviços de
s antes do inicio do evento de massa.
ico. O prazo previsto no caput sera de 45 dias
o Mrmdo FIFA 2014.
anizador do evento deve garantir o aoesso das
à rirea de realizaçã;o do evento de massa.
tII
]IÇÔES FINAIS
:soumprimento das disposições contidas nests
fraçâo sanitária, nos termos da Lei no. 6.437,de
, sem prejuízo das responsabilidades ciüI, ad-
abíveis.
:sente Resolução entra em vigência nâ data de

)IRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

disposições gerais pora avaliar a preseÍrça de rrater
croscópicas e microsópicas, indicativas de riscos
e/ou as indicativas de falhas na aplioação das boas
produtiva de alimentos e bebidas, e fixar seus limi

Seçâo II
Abrang&rcia
Art 3" Este regulamento se aplica aos ali

águas envasadaq bebidas, rnatérias-prinas, ingredie
mentares e os coadjuvanües de tecnologia de fabri
ou a granel, destinados ao consumo humano.

Panigratb único. Excluem-se deste regular
de fraude, impr:rezas e defeitos que já estejam
gulamentos tecnicos específrcos ou ainda aqueles al
adicionados de ingredientes pÍeüstos nos padrõe:
qualidade, exoeto aqueles que podem representar ri

Seçâo III
Definições
Art. 4o Para efeito deste Regulamento Téc

as seguintes definições:
I - alimento embalado: é todo alimento

embalagem pronta para ser ofereoida ao oonsrmri&
II - alimento a granel: alimento medido e

sença do consurnidor;
III - alimento deteriorado: aquele que ap

indeseiáveis das caracterÍsticas sensoriais e/ou fisic
em decorrência da ação de microrganisrnos e/ou por
e/ou alterações Íisicasl

IV - alimento infestado por artrópodes: aq
sença de qualquer estágio do ciclo de vida do anima
ou eüdência de zua presenga (tais como exorement
residros de produtos atacados) ou ainda, o estabel
população reprodutivamente ativa. Os artrópodes c
caso del'ern ser aqueles que utilizam o alimento
oausar dano exterrsivo ao mesmol

V - boas púticas: procedimentos çe devr
Íim de garantir u qusliíla.le higiênico-sanitária e a,
produtos alimentícios com os regulamentos tecnico

VI - matéda estsanha: çalçer material n
prodúo associado a condições ou práticas in d.+u
manipulação, armazsnaÍneilo ou distribúção;

VII - metérias estrrúas macroscópicas; s
tadas por observaçâo direta (olho nu), podendo ser
auxílio de instrumentos ópticos;

VIII - matéías estranhas microsoópicas: s
tadas com auxilio de instrumentos ópicos, oom au
30 vezes;

D( - matérias estranhas inevitáveis: são aqr
no alimento mestno com a aplicação das Boas Prát

X - rnaterias esbalhas indicatilas de riscos
são aquelas detectadas macroscopicamente e/ou m
capaz,es de veicular agentes patogênioos para os Í
causar danos ao consumidor, abrangendo:

a)insetos: baratas, formrgas, moscas que r
que tem por hábito manteÍ oonteto oom t'ezes, oadá
como barbeiros, ern qualquer fase de desenvolvimer
tos, inteiros ou em partes;

b)roedores: rato, ratâzaÍra e carnundongo, ir
tes;

c)outos animais: moÍoego e pombo. inteir
d)excrernentos de animais, exceto os de

derados próprios da cultura e do armazenamento;
e)parasitos: helmintos e protozoários, ern

desenvolvimento, assooiados a agravos a saúde hru
f)objetos rígidos, pntiagudos e ou cofiante

res que 7 mm (medido na maior dimensÍío), que po,
ao consumidor, tais como: fragmentos de osso e

madeira; e plástioo rígido;
g)objetos rlgidos, com diâmetros iguais c

mm (medido na rraior dimensõo), que podem caus
surnidor, tais como: pedra, metal, dentes, oarogo
mentado:

h)fragmentos de vidro de Eralguer tamaú
i)filmes plásticos que possam oausar danor

srunidor.
XI - materias estranhas indicaüvas de fall

ücas: sâo aquelas deteotadas macroscopicamente
camenÍe, atnangendo:

a)arhópodes considerados próprios da cu
zenaÍn€oto, ern qualquer fase de desenvolvimento,
inteiros ou eÍn partes, exúüas. teias e excrementc
vistos como indicativos de risco no inciso X deste

b)pa.rtes indesejáveis da matéria-prima não
regulamantos técnicos específicos, exc€to os pÍe\
cativos de risco no inciso X deste artigo;

c)pelos humanos e de outros animais, ex
como indicativos tIe risco no inoiso X deste artigo

d)areia, terra e ouEss partículas Ílacros(
preüstas como indioativos de risoo no inoiso X de

e)frmgos filamentosos e leveduriformes q
raohrísticos dos produtos; e

f)contaminações inoidentais: animais vertt
tebrados nâo citados acirna, e outros materiais nâr
processo produtivo.

XII - partes indesejáveis ou impurezas: úo
ou de animais que interÍ'erem na qualidade do prod
pedtrrculos, pecÍolos, cartilagens, aponclToses, oss

1111i: :.p1f^"9i^:glnizadas do ahmorto ad.
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pRoposrA DE FoRNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

P4tim: '1

CI{PJ: O7 .287.79810001 -43

Endereço: AV. PARAM
lnscrição Estadual:

Fornecedor : CR@ETTA E SCHRAIBER LTDA

80 CE}.ITRO - CENTRO - MAIPORÂ/PR - CEP 86870-000

E-m ail: CICACROCETTA@FIOTTúAlL.@M

Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:Contador:

Re presentante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Érde re ço re prese ntante : MAIPORÃ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Ehnco:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Agência: Gonta:

Telefone re presentante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou

Lote: oo1 Lole OOí

No ltem DescÍição do Produto / Serviço

empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no í2312006).

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca

.'i:1lir.:ili,"'"'1.'i:i:

Preço Unitário Prêço Total

001 Armárao de aço com 8 portas com cadeado: Amário Duplo com 08 (oito)

portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo

sistema de tratamento químico da chapa (anti-fenuginoso 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 n' 24 (0,60mm). 01 (um) f undo e 02

(dois) meio{ampos (superior e inf erior) conf eccionados em chapa de aço n" 24 (0,60mm),
reÍorço interno (esquadro) conf eccionado em chapa de aço n' 18 ('1,2mm)f ixando as laterais. 1

(um) acabamento f rontal composto de dois f echamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inÍerior,
em chapa n' 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa n" 20

(0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço n' 18 (1,2mm) e possuir quatro
pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desniveis. O armário deverá conter 08
(oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobÍadiças
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. Dimensóes: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm,
Profundidade: 45 cm. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

Armário 02 portas: Corpo (laterais, base, prateleiras e f undos)

confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em

laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com f ita de PVC. SuperÍÍcies lisas e de
f ácil limpeza e desinf ecçáo. Tampo superior conf eccionado em madeira aglomerada de alta

densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas Írontais í80', bordas
laterais em f ata de PVC, revestimento melamínico. Fechadura f rontal, tipo cilindrico, dobradiças

metálicas com abertura de 270". Puxadores conÍeccionados em alumínio (acabamento Íosco).
03 prateleiras intemas, conf eccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com
revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para f ixaÇâo em aço
tref ilado COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 - podendo ter variaçáo de +/- '10%. Garantia
de Íabricação de no minimo '12 meses. DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

Armário vitÍine, com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar.

Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aÇo esmaltado, na

cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por

ponteiras plásticas. Portas e laterais em v idro com espessura minima de 4 mm. Oimensões
aproximadas de 1,50m de altura x0,50m de largura X0,40m de pÍof undidade. DE ACORDO
COM AS NORMAS ABNT

Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio.

Assento e encosto em compensado multa-laminado de í2 mm, com espuma injetada

anatomicamente em densidade media (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura.
Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100o/o poliéster na cor azul

4,00 UN

6.00 UN

4,00

931,08 VEGEL

662,46 VEGEL

688,48 VEGEL

520,00

495,00

529.00

2.080,00

2.970,00

2.1 16.00

1 920.00

002

003

004

êProposta - Vssáo: 1.1.2.4

6,00 UN 409.58 POLTRONAS PARANA 320,00

W10rú161214:4



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

pRoPosTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

Fornecedor: CROCETTA ESCHRAIBERLTDA E-mail: CICACROCETTA@I-IOTTvIAIL.@M

80 CENTRO- CENTRO- IVAIPOM/PR- CEP86870-000 Telefone: Fax:

Contador: Telefone

PAIM:.2

CNPJ: 07.287.798/0001 -43

Endereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:

Ce lular:

contador:

& presentante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Ende reço re prese ntante : MAIPoRÂ/PR - cEP 86870-000

E-mail representante:
Ehnco:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Agência: Conta:

Telefone representante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de

Lotê : 001 Lote oo1

No ltem DescÍição do Produto / Serviço

pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no í2312006).

Qtde. Unid. Preço Máximo Íl/larca Preço Unitário

l'..,,1,:rl1.,,'.,.,..., .

Preço Total

005

006

008

007

escuro e espessura mínimo de'l mm. Bordas em PVC no contorno do estof ado. Mecanismo
tipo "back sy stem". lnclinaÇão do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno

automático do encosto e ajuste automático na Írenagem do reclinador. Regulagem da altura do

assento a gás, coluna central desmontável, Íixada por encaixe cônico com rolamento axial de
giro, esfeÍas e aÍruelas de aço com coluna e molâ a gás para regulagem de altura e
amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altuÍa do encoslo
para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes,
apoiado sobre rodízios de duplo giro de ny lon e com esferas de aço. Braços em poliuretano

injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. FabÍicada em conf ormidade com

as normas dâ ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo)
de lârgura, bâse giratória de 67 cm de assento X46 cm de largura X45 cm de proÍundidade -

podendo ter variaÇão de +l- 1ook. Garantia minima de 01 (um) ano para def eitos de f abricação.

CONTENDO REGISTRO ABNT,

Cadeira Espaço Saúde e recepçâo (cadeira empilhável).

Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo. com encaixes laterais para

transformaÍ em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado:
150 kg .Garantia 12 meses.
CONTEN DO REGISTRO ABNT,

Mesa para ref eitório: Com tampo em compensado, com espessura de 25 mm,

rêvestido nas duas f aces em laminado melaminico nâ cor branca, com bordas em PVC preta.

SupeÍicies lisas, duradoras e de f ácil limpeza e desinf ecçáo. Comdimensôes 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.DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

Mesa para reunióes: Mesa de reuniáo retangular c/ tampo em madeira

aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor brancâ, c/
bordasemPVC.Superfícieslisas,duradorasedefácil limpezaedesinÍecÇão Painel frontal
em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT'1010/1020, e seção c/ reforço lateral
paralelo em tubo de aço ABNT 1010/102o, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de

acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/
tratamento anticorrosivo e antiÍerruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto

fosco Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de I (um) ano. DE ACORDO
COM AS NORMAS ABNT.

Mesa escritório com gavetas (medida - 1,20 m de larg. x 0,70 cm).

20,00 UN

1 .00 UN

2.O0 UN

82.00 VIAFLEX

711,55 VIAFLEX

615.66 VIAFLEX

72,O0

529.00

'1.440,00

1.058.00

ôó\.s
Tampo conf eccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura,
revestimento com sistema poslforming 180". Painel frontal confeccionado em madêira
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

pRoPosTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Pâlim: 3

CNPJ: 07.287.798/0001 -43

Endereço: AV. PARAM
lnscrição Estadual:

Fornecedor : CROCETTA ESCHRAIBER LTDA

80 CENTRO- CENTRO- TVAFORÃ/PR- CEP86870-000 Te lefone:
E-m ail : CICACROCETTA@IíOTÍvIA lL.@M

Fax: Ce lular:
Telefone contador:Contador:

Re prese ntante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Erde reço re prese ntante : IVAIPORÂ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Banco:

CPF: 53í.766.509-49 RG:

Agência: Conta:

Telefone represe ntante:

hta de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de

Lote: 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Servaço

pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no í2312006).

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

009

aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de altâ resistência,
dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem dê acabamento conÍeccionada em

chapa de aÇo, com tratamento antiÍerrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos
anedondados. Com02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. DE ACORDO COM AS

NORMAS ABNT,

Balança Antropométrica Adulta: Balança eletrônica digital adulta com

régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com
divisões de pelo menos 1009, pesagem imediata dispensando pré- aquecimento. Acabamento
em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha
sintética e com seletor de voltagem de'Í'Í0 e 22ov. AÍerido pelo INMETRO. Garantia minima
de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano Acompanha manual de instruçáo de uso em

idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se náo

houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realiur gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO

Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 Iitros.

Capacidade: 42 litros Controle totalmente Automático que deve ser realizâdo através de
microcontroladoÍ Seleçáo de Temperatura: 12O a 134"C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de
secagem: até 45 minutos. Precisáo e tempo de resistência: tipo PT í00. Sistema Hidráulico e

Bomba de Vácuo: com Íiltro de bronze, elementos f iltrantes em aço inoxidável. Válvula
solenóide: em latão f orjado tapo diaf ragma. Válvula de Segurança: construida em latáo.
Cámara: 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 devêrá ser automático. Bandeja:
conf eccionada em aço inoxidável, totalmente peíurada, para permitir uma boa circulação de
vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável. laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de

vedaçáo em borracha de salicone resistente a ãltas temperaturas. Sistema de Íechamento da

Porta Dispositivo que impeça o f uncionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser
construida de íorma 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-cÍomo, blindada em cabo de aço inoxidável
Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticonosivo e

pantura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilaçáo tipo
veneziana. Deve possuir chave on/of f , manômetro display e teclas de controle. Sistema
Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3'C a

ío0 UN

1.00 UN

1.346,65 WELMY

4.286,400'10

1.340.00

0,00

1.340,00
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOSPROPOSTA DE

Fornecedor : CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

80 CE}.ITRO - CENTRO - MAIPORÂ/PR - CEP 86870-000

P4lim:4

CNPJ: 07.287.798/0001-43

Endereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:

E-m ail : CICACROCETTA@I-IOTTVIAIL.COM

Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador:Contador:

Re prese ntante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Endereço representante: tVAIERÃ/PR- CEP86870-000

E-mail representante:
Ehnco:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Agência: Conta:

Te lefone re prese ntante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os

Lotê: OO1 Lote 001

No ltêm Descrição do Produto / Sêrviço Cltde.

benefícios da leicomplementar no 12312006).

Preço Unitáriounid,

: . : ltl:l:.rlt;1i:.ii:r;,tt:,':,,. :l:i 1.,:-rl',l:.,tr::

Preço Máximo Ílllarca Preço Total

temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de

alívio, fusível de proteçáo, termostâto de segurança para evitar a queima das resistências e

dos materlais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT,

atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões lnternas

Minimas: 3ox6o: cm. Ouantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas:2400w.
Voltagem: 1101220 v. Garantia mínima de 18 meses paÍa peças e serviços.
CONTEN DO REGISTRO ABNT.

011 Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg: Balança digital de mediçáo

exclusiva para crianças até 2 anos de idâde. Capacidade de pesagem de, no minimo, 15 Kg.

GraduaÇão (prêcisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrêdor (display) digital com

indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal.

Construída êm material resistente e de f ácil limpeza. Bandejã no f ormato de concha anatômica

e f abricada em material resislente, de metal, acrilico, plástico ABS, polipropileno, etc Pés

reguláveis, revestados de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Châve

seletora de tensão de 1 1Ot22O V. Aferida e certif icada pelo IPEÍWINMETRO. Garantia mínima

de O1 (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 realizár gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da

Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO,

012 Balde cilindÍico poÍta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros

Totalmente construido em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada

de 10 litros, Garantia mínima de 01 (um) ano.

013 Banqueta giratória, tipo mocho: Totalmente em aÇo inoxidável, altura

regulável com apoio para os pés. Altura minima de 0,46m Xmáxima de 0,61m. Estofamento
resistente e com base rígida, Íevestimento em PVC e espuma de densidade controlada que

permite limpeza e desinf ecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para def eitos de f abricaÇão.

DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT.

o14 Caninho para curativo em inox: Estrutura tubular em aço cromado,

tampo e prateleira em châpa de aço inox, 6És, varandas e suporte para balde e baciâ

cromados, pés com rodizio de 2 a 3" de diâmetro, f ixaÇão do tampo, da prateleira e aÍmaçáo
por meio de paraf usos sobre arruelas de pressão, acompanha 0'1 balde em alumínio polido ou

em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura X0,80m de âltura X0,75m de

1.00 UN

4,00

2.00

UN

UN

755,52 WELMY

137,19

171,65

459,00

0,00

0,00

459,00

0,00

0.00

0.001,00 0,00

ôo
t"
K:
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UN 984.80

prof undidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para def eitos de f abricação.

Detector de batimento cardiaco fetal: Detector de batimento cardíaco

W10fâ1612:14:&



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERV!ÇOS

E-m ail: CICACROCETTA@I-IOTIVIAlL.@M

Telefone: Fax:

Telefone contador:

Pagim: 5

CNPJ: 07.287.798/000í -43

Brdereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:

Fornecedor : CROCETTA ESCHRAIBER LTDA

80 CENTRO - CENTRO - IVAIPORÁ/PR. CEP 86870-000

Contador:
Represe ntante : CECILA CROCEIIA SCHRAIBER

Brde re ço re prese ntante : tVAlPoRÃ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Ehnco:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Agência: Conta:

Telefone representante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou
Lotê: OO1 Lote O0í

No ltem Descrição do Produto / Serviço

empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n'í23/2006).

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

UN0't 6

o17

f etal, modelo portátil, alimentado por bateria g v, que permita guarda do cristal. Deverá estar
acondicionado em estojo de couro, e que permita f acilidade de troca da bateria. Medidas: 4 XB
X 18 cm. Estas medidas poderáo sofrer variação de ! 10 o/o. Deverá trazer a marca do
fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar
Catálogo e Manual em português, Íegastro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de
Fabricaçáo. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.
CONTENDO R EGISTRO REGISTRO MS/ANVISA,

Escada clínica 02 degraus: Escada com dois degÍaus todo em aço inox ou

aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforÇada, com degraus revestidos em
borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses

Esf igmomanômetroaneróide portátil obeso: Manômetro aneróide - montado

em armação de material plástico, envolta por amortecedor embonachado para maior resistência
a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemÍreqúente, com graduação de 00 a 300 mm
Hg. Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo para Íacilitar visualização. Braçadeira -

conf eccionada em nylon siliconizado, de l' qualidade, antialérgico, resistente, extremidade
f lexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do f abricante,
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros,
largura de 15 centimetros, indicado para veriÍicaçáo adequada da pressão arteriâl em adultos
obesos ê conter indicação do ponto coÍreto 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 - conf eccionadas em
borracha especial de comprovada vedaçáo e resistência, livre de látex. Deverá possuir
identif icaçáo da marca e f abricante do produto na bÍaçadeira e no manômetro.Embalagem -

deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente.
Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Gârantia mínima de calibraçâo de 05

anos, comprovada através de carta do Íornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do IPEM certif icando sua af erição individualmente, bem como
também o registro no Ministério da Saúde.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

Esf igmomanômetroaneróide portátil pediátrico: Manômetro aneróide -

montado em armaçáo de material plástico, envolta poÍ amortecedor emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfreqúente, com graduaçáo dê 00 a
300 mm Hg. Possibilitar giÍo de 360" sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira -

conf eccionada em nylon siliconizado, de P qualidade, antialérgico, resistente, extremidade
f lexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do ÍabÍicante
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5

1 ,00

1 ,00

128,77 MOR

506,95
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOSPROPOSTA DE

Fornecedor : CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

80 CENTRO. CENTRO - IVAIPORÂ/PR - CEP 86870.000

P&im;6

CNPJ: 07.287.798/000'l-43

Endereço: AV. PAMM
lnscrição Estadual:

Te lefone:
E-m ail: CICACROCETTA@IiOTI\íAlL.@M

Fax: Celular:
Telefone contador:Contador:

Re prese ntante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Étdereço representante: MAIPORÁ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Elanco:

CPF: 531 .766.509-49 RG:

Agência: Conta:

Telefone represe ntante l

Data de abertural

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte

Lote : 0Oí Lote OOl

No ltem Descrição do Produto / Serviço

(para obter os benefícios da leicomplementar n" í2312006).

Qtde. Unid. Prêço Máximo l\ilarca

_.: .,, ::i::,i,.rrlrrtllli:iir:,.

Preço Unitário Preço Total

0.00019

centimetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial
em crianças e conteÍ indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula -
peça em metal leve, de mecanismos nas operaçóes de retençáo e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra -

confeccionadas em bonacha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex.

Deverá possuir identif icação da marca ef abricante do produto na braçadeira e no manômetro.
Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, couruim ou outro
material resistente. Garantia minima de calabração de 05 anos, comprovada através de carta do

fomecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do
IPEM certif icando sua af erição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar
assistência técnica no Estado do PaÍaná. Apresentar Catálogo e Manual em português.

CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

Esf igmomanômetro parâ adulto: Manômetro aneróide - montado em armação

de mâterial plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas.

Deverá ser resistente a desregulagemÍreqúente, com graduação de 00 a 300 mm Hg.

Possibilitar giro de 360" sobre seu eixo para facilitar v isualização. Braçadeira - confeccionada
em nylon siliconizado, de 'la qualidade, antialérgico, resistente, extremidade f lexivel,
impermeável. Fecho com velcÍo resistente. Deverá conter a marca do Íabricante, indicaÇáo do
tamanho da circunÍeÍência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, lârgura de

14,5 centímetros, indicado para veÍificaçáo adequada da pressáo arterial em adultos e conter
indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de
mecanismos nas operações de retenÇáo e esvaziamento do aÍ comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de
comprovada vedação e resistência, iivre de látex; Deverá possuir identif icação da marca e

f abricante do pÍoduto 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 caíta do fornecedor. Os aparelhos quando

entregues deverão viÍacompanhados do laudo técnico do IPEM ceÍtificando sua aferição
individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do

Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.
CONTENOO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

Estetoscópio adulto: Com duas olivas maleáveis de borracha macia ou

similar, com sistema de f ixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons
de baixa e alta Íreqüêncaa, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variaçáo de até
10 Hz para o menor v alor e de até 20 Hz para o maior v alor. O diaf ragma dev eé possuir uma
espessura entre 200 e 350 micra e dêverá conter anel não frio flexivel e consistente.

100 UN 506,95 0.00
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Pé4ire:7

CtfJ: 07.287.79810001-43 Fornecedor : CR@ETTA E SCHRAIBER LTDA

Endereço : AV. PARA|'.IA 80 CENTRO - CENTRO - MAIPORA/FR - CEP86870-000

E-m ail: CICACROCETTA@]'IOTIúAIL.COM

Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:Contador:lnscrição Estadual:

Re prese ntante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Erde re ço re presê ntante : MAIFORÂ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Ranco:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Agência: Conta:

Telefone re presentante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no 123/2006).

l,gte; OOlr . Lotê001

No ltêm Dêscrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na

extremidade proxamal deverá possuir mola na junção dos tubos auraculares, permitindo

flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos
auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. GaÍantia de no mínimo um

(1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência
técnica local comprovada.
CONTEN DO R EGISTRO MS/ANVI SA.

021 Estadiômetro (Régua antropométrica): Equipamento portátil, compacto,

para medição de comprimento de indivíduos em posiçáo horizontal (deitada). Conf eccionado em

acrilico, e/ou aluminio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasáo, que não absorva a

umidade e que possibilite a higienização sem deteriorizaçáo da escala de mediçáo. Escala

numerada a cada centímetro, com f aixa de indicação de 30 cm a í,0m. Garantia de 1 (um) ano.

CONTENDO REGISTRO NA ANVISA,

o22 Estetoscópio pediatrico: Com duas olivas maleáveis de borracha macia

ou similar, com sistema de f ixação sem rosca Registro MS/ ANVISA Formato duo-sonic que

permita ausculta de sons de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo

ocorrer variação de até 'Í0 Hz para o menor valore de até 20 HzPaíao maior valor. O
diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio
f lexível e consistente, f acilitando sua limpeza. Borda do sino com proteÇáo de borracha macia

e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junçáo dos tubos auriculares,
permitindo Ílexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptaÇão suave das olivas nos

condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no

mínimo um ('l) ano.

CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA-

O23 Foco Auxiliar: Luminária f lexível com lâmpada, estrutura em tubo

redondo de 1" X 1,20mm. Comanel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido,

acabamentoempinturaepóxi,alturaaproximadade'1,'locmemáximode'l,60cm Ofiode
alimentaÇáo elétrica deve ter no minimo í,30m. Acompanha lámpada de 110 v. Garantia dê

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

APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA,

o24 Mesa auxiliar para material ginecológico: Tampa e prateleira em chapa

de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20mm, pés providos de rodas
giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas.
Fixaçáo da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X
0,60 X0,80m Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padróes lntemacionais de
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Fornecedor : CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

80 CB{TRO - CENTRO - IVAIPORA/PR - CEP 86870-000

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

pRoposrA DE FoRNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail:

Te lefone:

P4?im: I

CIiJFJ:. O7 .287.798/0001 -43

Endereço: AV. PARA|\IA

lnscrição Estadual:

CCA CROCETTA @ l-lOTÍ\íA lL. COM

Contador:

Celular:
Telefone contador:

Representante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Ende re ço re prese ntante : IVAIPORÂ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Ehnco:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Agência: Conta:

Te lefone re prese ntante :

Data de

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no 12312006).

Lote: Oo1 Lote OO1

Qtde. LJ nid. Preço Máximo lvlarcaNo ltem DescÍição do Produto / Serviço Preço Unitário PreÇo Total

o25

Oualidade, Normas da ABNT, Aprêsentar Registro no MS/ANVISA

Mesa de êxame clínico: Estrutura tubular metálica esmaltada na cor

branca (pintuÍa epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de l'
qualidade, revestidô em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de

cremalheira, pés com ponteira de bonacha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm.

Dimensôes aproximadas de 1,85m de comprimento X0,50m de largura X0,80 de altura.

Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnternacionais de Qualidade, Normas

da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Mesa de exame ginecológico. (Cama para exame ginecológico tipo divã);

Estrutura em madeira com espessura minima de '15 mm, MDF de f abricante ceÍtiÍicado,
revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1)

porta em cada lado, uma ('l)porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deveráo
ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da

parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, atÍavés de conediças telescópicas. As

dobradiças deveÍão ser 35 mm. O leito deverá ser estof ado, revestido em courvim marrom,

sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas

entre si, Íabricadas em aço inoxidável, com no minimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir
acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam a.iuste

de altura e com mobilidade antero-posterior A fixação desta haste deverá ser feita através de

uma estrutura com no mínimo 14 X5,5 cm. Deverá possuirgaveta para escoamento de

liquidos, em aÇo inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da

abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A
gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm intemamente ao móvel. Dimensões do

móvel (variaçáo permitida 5olo): Comprimento 1,85mt Registro ABNT largura 0,64m; altura

0,76m. Dimensões do êstof amento (variação peÍmitida 5%): Comprimento 1,85m; largura

0,64m: altura na cabeceira 0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento estofado
deverá apresentaÍ espuma com densidade 28, revestida em courvim soft 8 marrom A marca

do f abricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica f ixada de f orma resistente

na cama. Garantia de'l(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lnternacionais de

Qualidade, Normas da ABNT.

Otoscópio: Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em f ibra

óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05

especulos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-
8,Omm. 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
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOSPROPOSTA DE

Fornecedor : CROCETTA ESCX-|RABER LTDA

80 CENTRO- CEI{TRO- MAIPOM/PR- CEP86870-000

Págim: 9

CNPJ: 07.287.798/000í-43

Endereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:

Telefone:
E-m air : clcACRocETTA@l-loTIvlA lL.@M

Fax: Celular:

Telefone contador:Contador:

Fle presentante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Élde re ço re prese ntante : tVAIPORÂ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Banco: Agência:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Conta:

Telefone re prese ntante :

thta de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de

Lote: 001 Lote Oo1

No ltem Descrição do Produto / Serviço

pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no'123/2006).

Cltde. Unid Preço ll/láximo Marca Preço Unitário

pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz deserável. Alimentaçáo por

pilhas médias comuns. Acompanha estojo ref orçado para acondicionamento e transporte,
contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) especulos permanentes de plástico.

GaÍantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português.

Assistência Técnica do equipamento deveá ser no Estado do Paraná, se náo houver, a

empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos

equipamentos até o local da Assistênciê Técnicâ.

CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

O28 DesÍibrilador a Semi Automático DEA r Aparelho utilizado para

interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento

manual, o choque para reversáo de parada cardíaca nos câsos de ÍibrilaÇáo ou taquicardia
ventricular. Caracteristicas Gerais: O equipamento seíá utilizado para inteÍpretar

automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicaÍ mediante acionamento manual, o
choque para reversão de parada cardiaca nos casos de ÍibrilaÇáo ou taquicardia ventricular,
devendo seÍ composto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desÍibrilador que deverá ser
confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo

compacto. 2 - Um aparelho com medidâs máximas de 250X140)€00mm, possuindo onda

bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças.
O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças
deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria náo

recarregável de Lítio de âlta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de

monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não
poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos

adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos paÍa crianças, multiÍuncionais,

descartáveis. - Deverá possuir instruçóes de áudio bem claras e ícones visuais auto
explicativos dos pÍocedimentos de RCP. - Deverá permitiÍ registro em memória de: ECG

contínuo, eventos críticos e procedimenlos realizados. - DeveÉ possibilitaratravés de porta

inf ravermelho ou USB própria conexáo para o sistema operacional "Windows XP" ou superior
para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG,
procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido
hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizarêuto-teste periódico

com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em
português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botáo de choque com indicador luminoso. -

Deverá apresentar no mínimo certif icaçáo - lP-55 (Íesistência a pó e água) e ser resistente a

queda, no mínimo de um metÍo de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos

(procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identif icação dos eletrodos,

dif erenciando o de adulto e o inf antil; - Deverá possuir tempo de carge para aplicação de
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

pRoposrA DE FoRNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

P4lim: '10

CNPJ: 07.287.798/0001-43

Endereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:

Fornecedor : CR@ETTA E SCHRAIBER LTDA

80 CENTRO. CENTRO- MAIPORÃ/PR- CEP86870-000

E-mail:

Te lefone:
CCACROCETTA@r-0TMA rL. @M

Contador:

Celular:
Telefone contador:

Fle prese ntante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Ende reço re prese ntante : MAIPORÁ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Elanco:

CPF: 53í.766 509-49 RG:

Agência: Conta:

Telefone re prese ntante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplem.entar n" 123/2006).

Qtde. Unid. Preço Máximo ÍvlarcaNo ltem Descrição do Produto / Serviço Preço Unitário Preço Total

o29

choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/coniunto de pilhas

novo totalmente carregado. - Manual de operação em português. - CertiÍicado de garantia do

f abricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.

CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

Aparelho para a inalação uso individual: Aparelho que Permita a

a inalação em qualquer posiçáo - em pé, deitado ou em Registro inalação- uso movimento- sem

risco de denamar o medicamento. Silencioso, para utilizaçáo ANVISA individual na

administração de soro f isiológico ou medicamentos por inalaçáo. Deve dispor de controle de

intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalâdor - gerador de ultra-

som c/ tíansdutor incorporado, 01 ,q c/ 15 copos; 01 tubo coÍrugado flexível e conectores 105

cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalaçáo oral; manual de

instruçóes. Controle de lntensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensôes

aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. '13509. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 1101220

v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual

e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

Oximetro de pulso de mesa: Com tela de cristal liquido e capas de ser

utilizado em qualquer ambiente. com baterias recarregáveis que duram até th, tela com curua
pletismográfica, sensor para utilizaçáo em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve
possuir gráf ico de barÍas das ultimas 24h, deve f uncionar em110l22o automatacamente. Bateria

interna, recarregável, com autonomia mínima de 3h, peso inf eriora 3kg Alem dos

acessóriosobrigatóÍaosfornece para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 0'l sensor -
pediátíco de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites aiustáveis e

automáticos para SpO2 e pulso, máximos e minimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de

silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alertapiscarão indicando
que algum alarme f oi ultrapassado. PULSO: f aixa 30-250 bpm PRECISÃOi 2bpm

RESOLUÇÁO: 1 bpm TEMPO DE MEDIA: I segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100%

PRECISÃO: 2% RESOLUÇÁO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e
pulso deveíão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: 1-ipo

monocromática de catodo f rio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva
pletismográf ica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA

Of talmoscópio :Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, )GnonHalógena ou LED,

acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com f iltro livre de vermelho
(utiliável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de ref lexo Minimo de 20

lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22: Marcador de dioptrias

iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Bonacha de proteção
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

pRoposTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

P4im 11

CNPJ: 07.287.798/0001-43 Fornecedor: CROCETTA ESCX-IRAIBERLTDA

Endereço : AV. PARAr\IA SO CENTRO- CENTRO- IVAIPORÁ/PR- CEP86870-000

lnscrição Estadual: Contador:

E-m ail : CICACROCETTA@|-iOTIvIA|L COM

Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador:

Re prese ntante : CECILA CROCETTA SCHMIBER

Erdereço representante: MAIPORÃ/PR - CEP86870-000

E-mail representante:
Ehnco:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Agência: Conta:

Telefone represe ntante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou emprêsa de pequeno porte (para obter os beneficios da leicomplementar n" 123/2006).

Lote: OO1 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço

: t.

Qtde. Unid. Preço Máximo ll/larca Preço Unitário Preço Total

para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS Íesistente a impactos, Clipe de bolso e interruptor

liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentaçáo através de pilhas alcalinas e ou

bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de

bateria; Estoio macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano:Manual de instruções em

Português;Apresentar registro na ANVISA.

032 Conjunto Odontologico-Cadeira, Equipo, Refletor, unidade

auxiliar acoplada à cadeira: Conjunto de equipamentos compatlveis e produzidos pelo mesmo

fabricante, composto Registro no odontológico pelos componentes abaixo relacionados:

INMETRO (cadeiÍa, equipo, refletor, unidade Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço.

Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica

em todas as posiçÕes de uso e ANVISA auxiliar acoplada na sua capacidade máxima. Base c/
proteção em borracha ou material similar. à cadeira) Revestimento do estoÍamento 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 Íacilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça

articulável, c/ mov imento longitudinal. Acionamento atrav és de comandos elétricos c/
atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pe (pedal) p/ os movimentos de subida e

dêscida do assento e do encosto. Alimentaçáo elétrica 1 10 ou 22O v (60H2), de acordo c/ a
Íede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg.

Fornecimento de plantas baixas e outras necessáÍias p/ a perfeita instalação do equipamento,

c/ todas as inf ormaçóes sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento

de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista - .... - explodida e detalhamento das
peças, principais defeitos e correçóes, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e

hidÍáulicos. Garantia mínima do conjunto de '12 meses. Equipo odontológico tipo cârt ou

acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. 'l-ipo

Acoplado: braÇo articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de Íim de curso e

movimento vertical). Três terminais, sendo 0í p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta

rotaÇão (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e

automático. Piniura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinf ecÇão 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 Reseru atório de água do equipo e

sistema de desinf ecçáo em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml.

Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira Bacia da cuspideira
removivel, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, Íixado 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/
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

C1ÇJ: 07.287.798/0001-43

Endereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:

Fornecedor : CROCETTA ESCI-IRAIBER LTDA

80 CENTRO - CENTRO - IVAIPORÃ/PR. CEP 86870-000

E-m ail: CCACROCETTA@I-IOTIVIAlL.@M

Te lefone: Fax: Ce lular:

Telefone contador:Contador:

Fle prese ntante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER

Erdereço representante: MAIPORÁ/PR- CEP86870-000

E-mail representante:
Elanco:

CPF: 531.766.509-49 RG:

Agência: Conta:

TeleÍone represe ntante l

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no 123/2006).

Lotê: 001 Lote 001

No ltem OêscriÇão do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

033

034

mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com
proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia minima de'12
meses.
CONTENDO REGISTRO NO INMETRO E ANVISA.

Caneta de Alta rotaçáo: Caneta de alta rotação com cabo invertido no

mesmo sentido da cabeça, aumentando a Registro Rotação visibilidade do operador durante o

pÍocedimento cirúrgico. CabeÇa mediana, angulação MS/ de 45". Alto torque, confeccionada em

alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superf icial, f acilitando a

desinfecção; cabeça com linhas anedondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos

apoiado. Peso g 38 a 44. ANVISA RotaÇão (rpm) O a 420.000. Fixação da broca (saca broca).

Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (Umin) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro

(dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.

CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

Contra ÂNGULO: Contra Ângulo lntra MXcom ref rigeração externa ao

corpo, acopláv el ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotaçáo sáo transmitidos
à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotaçáo de transmissáo 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 adaptaÍ-se ao canâl da broca, tamanho co Especificações: Spray:
Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão,
Pressão Ar:60 a 80 (PSl), Consumo de ar: 65 (Umin), Raáo de Transmissão de velocidade:
'l:'1, Autoclavável: 135'C, Peso: 909, Ruido: 70dbs. RegistroANVlSAeassistênciatécnica
em todo Estado do Paraná.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

MICROMOTOR: Micro Motor lntra com ref rigeração; spray extemo através

de mangueira siliconizada. Conf eccionado em alumínio anodizado, o que Possibilita leveza e
excelente acabamento superf icial, f acilitando a assepsia e desinf ecçáo. 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 ruido: autoclavável ate 135'C Por mais de

1000 ciclos. EspeciÍicaçôes: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA.

Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSl.) Consumo de ar: 65

(Umin). Raáo de Transmissáo de velocidade: l:1. Autoclavável: '135'C, Peso: 90 g, Ruído: 70

dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.
CONTENDO REGISTRO ANVISA.

036 Purif icador de Agua: Com Íiltro ref rigerado, elétrico, ligado direto

1.00 UN

1.00 UN
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O rurni"ípio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOSPROPOSTA DE

Fornecedor : CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

80 CENTRO - CENTRO - MAIPORA/PR - CEP8687O-OOO

PáliÉ: 13

CNPJ: 07.287.798/0001-43

Erdereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:

Telefone:
E-m ail: CICACROCETTA@I-IOTIÚAlL.@M

Fax:

TelefoneContador:

Re prese ntante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER CPF: 531.766.509-49 RG:

Érde re ço re prese ntante : IVAIERÃ/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:
Conta:

Telefone re presentante :

Data de
Ehnco: Agência:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de

Lotê : OO'l Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço

pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementaÍ no 12312006),

Cltde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

ao ponto de água. serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de

f ácil assepsia, com termostato de f ácil acesso. Ref il com tripla f iltragem que elimine odores e

sabores de cloro, barro, fenugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e

na temperatura gelada Dimensóes aproximadas: 312 mm x 410 mm. cor Branca. Garantia de

í 2 meses.
CONTENDO REGISTRO NO INMETRO.

Geladeirâ para guarda de vacinas com registro na ANVISA:

Equipamento vertical, de Íormato externo e intemo íetangular, desenvolvido especif icamente

parâ a guarda cientifica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis),

refrigeração com circulaçáo de ar forçado, registro na ANVISA, câmaÍa inte.na em aço

inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável Com sistemas de contra portas,

isolamento térmico minimo de cinco cm nas paredes em poliuretano injetado livre de cFC,
porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema antiembaçamento, equipado

com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporaçáo de condensado, painel de

comando e controle f rontal e superior de f ácil acesso, com comando eletrônico digital micro

processado programável de 2"C a 8'C, temperatura controlada automaticamente a 4"c por

solução, sistema de alarme sonoro de máxima e minima temperatura, comando digital micro

processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de

alarme sonoro. alarme sonoro de falta de energia com bateria recanegável. chave geral de

energia, luz interna temporiuda com acionamento extemo mêsmo com porta f echada Por 50

segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 1 10 v, 50/60

Hz, potência de 4oo Watts, consumo 148KW/HM, manual do proprietário em poítuguês'

Discador telef ônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a

temperatura ideal do equipâmento por 24 horas sem energia elétrica. GaÍantia contra def eitos

de Íabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do

Paraná, se nâo houver, a empresa vencedora deverá comprometêr-se a rêalizar gratuitamente

o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

Kit Saúde Reprodutiva: Cada kit contendo: - 1 álbum grande de

f amiliar e Íeprodutivo contendo f iguras coloridas sobre o aparelho reprodutor f eminino,

masculino, amamentação, métodos contraceptivos naturais, métodos de baneira, métodos

químicos e métodos def initivos. Deve ser apresentado em capa dura e esPiral tipo "wire-o".

Deve conter páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o

tema. DeveÉ acompanhar manual sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de

barreira (diaf ragma, Dlu, preseNativo masculino, preservativo f eminino); métodos químicos

(anticoncepcional oÍal, vaginal, injetável e contraceptivo de emergência) e métodos def initivos

1 ,00 UN

1.00 UN

22.030,00

4.644.67

0,00
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O uunicipio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOSPROPOSTA DE

Fornecedor : CROCETTA ESCHRAIBER LTDA

80 CENTRO - CENTRO - MAIPORÁ/PR - CEP 86870-000

Pá.1ire: 14

E-m ail: CCACROCETTA@IiOTIÚAIL.COMCiPJ: 07.287.798/0001-43

Endereço: AV. PARA|\IA

lnscrição Estadual:

Te lefone:
Telefone contador:Contador:

Represe ntante : CECILA CROCEI-TA SCHRAIBER CPF: 531.766.509-49 RG:

Ende reço re prese ntante : MAIPORÁ/PR - CEP 86870-000

E-mail representantê:

Telefone re presentante :

Data de abertura:
Elanco: Agência:

Fo.necedô, enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no 123/2006)'

Lotê1,3 ,,,00í r'i'ri' r'lúé OO1 .'

No ltem Descrição do Produto / Serviço otdê. Unid. PreÇo Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

(laqueadura e vasectomia). opção: Sacola para Transporte. - Kit Repfodutor Feminino e

Masculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação dâ

camisinha Íeminina e masculinâ e demonstração da relação sexual. Para o auio-conhecimento,

cuidado com a higiene pessoal e prevenção de DSTs. Acondicionado em estojo especial.

Medidas do Estojo: 18,5 cm x 12 cm. Peso: O,4OO I (com pênis de 13,5 cm) - Modelo Pélvico

de Acrílico - tídimensional, f abricado em acrílico com uma lâmina móvel que permite

visualiza r o endométrio e os órgãos que compôem o aparelho reprodutorf eminino. utilizado

também para demonstração da colocaÇão de diaÍragma, do Dlu e da camisinha f eminina.

Acompanha manual de instrução. Acondicionado em caixa especial para transporte. Medidas: 24

cmx22cm, Peso: o'550 kg. Modelo Pélvico de BoÍracha - modelo pélvico do aparelho

reprodutor femanino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstração de colocaçáo

do diaf ragma, camisinha f eminina e para ensinar a mulher a conhecer o seu próprio corpo

através do toque no colo do útero e demonstrara relação sexual. Medidas: 12,5 cm x 11,5 cm

x 9.5 Cm Peso: o,1oo kg - Pênis de Borracha - modelos penianos com formato natural (com

bolsa escrotal), - - apresentados nas cores morena e negra com tamanho de 15 cm para Írns

educativos. Medidas: 15 cm Peso: O,3OO kg. - Quadro lmantado com imagens na frente e

verso do Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino contendo 37 f iguras imantadas para

mostrar sobre: sexualidade, MenstruaÇão, Metodos contraceptivos e Definitivos, Reproduçáo e

Gestaçáo. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientação Contraceptivâ,

manual de instruÇão e sacola para transporte. Medidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,650 kg - Quadro

de métodos contraceptivos moldurado com contraceptivos contendo 1 Diafragma, I Dlu, 1

Preservativo Masculino e'l Feminino, 1 Anticoncepcional oral e 1 lnjetável e 'l contracepçáo

de Emergência, para compreensáo e conhecimento destes métodos, de Íorma real. Deverá

acompanhar 1 cademo sobre orientação contraceptiva bem como suporte de madeira.

Medidas: 50 cm x 35 cm Peso: í,700 kg - sacola para transporte e acondicionamento dos

materiais educativos. confeccionada em nylon com atça tiracolo e fechamento com ziper de

dois cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg

039 Kit de Equipamento de Urgencia Equipamento Laringoscopio inf antil/

adulto com conjunto de laminas 2 Ambu Adulto com mascaras 3 âmbus inf antil com mascaras

4 jogo de canulas de gueder n 5,7 9 e infantil 3 e 5:

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA:Descriçáo básica-Dispositivo médicc'Registro na

EQUIPAMENTO hospitalar utilizâdo pâra auxiliar na entubaçáo endotraqueal. ANVISA

URGENCTA Especif icaçÕes técnicas minimas: EQUIPAMENTO Conjunto de laringoscópio com

cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. l-Laringoscópio Lâmpada de

LED com vida útil aproximada de 50.ooo horas, que proporcione maior inf antil/adulto

luminosidade. com conjunto de Lâminas em aço inoxidável com transmissáo de luz porfibra

óptica. lâminas. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2,3 e 4,

0,00 0,001,OO U N 3.435.67
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P4lim: 15

CNPJ: 07.287.798/000'l-43

PROPOSTA DE

Fornecedor : CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

80 CENTRO. CENIRO . IVAIPORÃ/PR - CEP 86870-000

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇoS
E-m ail : CICACROCETTA@IiO-IIúA lL @M

Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:
Endereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:
Contador:
CPf, S91.766.509-49 RG:

Represe ntante: ilrcuulcnocETTAscHRAlBER Telefone re Prese ntante :

Ende re ço re prese ntante : MAIPORÃ/PR - CEP 86870-000

tlata de abertura:
Conta:E-mail rePresentante:

Elanco:
Agência:

Fornecedor enquadrado-como microempr""a ãIãrnptesa de pequeno porte (para ;bter ." b"ãeÍícios da leicomplementar no í 2312006).

Preço Unitário Preço Totâl
Lote i 00_lt Lôtê 00í

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca

No ltem Descrição do PÍoduto 'S"'u'*
'':.-:T : :"" :' : :",'o::','',uo

ser isentas de pontos de soldas e autoclaváv eis com máscaras 
"",*'1i".:"."-"^"^1:^":

::l:,T';::ff,:"i;;;;;* 'eroe 
compatr'eis com rarinsoscópios de ribra óptica

pràá" ,Li.Ã"","na|. 3- Ambú lnÍantil Deve acompanhaÍ um estoio para acondicionaÍ o

conjunto, duas lâmpadas com máscaras sobressalentes e manual de instruções em português

REANII\íADOR MANUAL (AMBU) - adulto e inf antil -DescÍição básica-Sáo balões auto-

inf láveis transparentes O'" O"ãn"t praticar ventilação artif icial mânual sobre 5-Jogo de

cânulas máscara, 
"ool.t "ono' 

o" entubaçáo ou cânula de traqueostomia' reutiliáveis"

decuedel (adulto Especif icações tecnicas mínimas- Aspectos gerais n'05'7 e9 e Reanimador

manual em silicone translúcioo'ã""ft" q'aiO"de' autoclavável' com inÍantil n' 3 51) válvula

pokoÍf de alívio de pÍessáo Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na

porção anterior, qre se cone"t" a uma máscara transparente remov iv el para v isuâlizaçáo da

f ace do paciente. ReseNatório de oxigênio tipo bolsa' removível' conectado a uma válvula

posterior, com entrada 
"'o*rn"nàr. 

t" oxigênio e de ar ambiente' Capacidades: Adulto' balão

auto-inf lável com volume 'in*o1" 
f aOõ ml e reservatório minimo de 2OOO mll Pediátrico'

balão auto-inf lável com volume minimo de 5Oo ml e reservatório minimo de 2000 mli Deve ser

fomecida uma máscara p"t." u"ntil"çáo para cada unidade' com a seguinte caracteristica:

tamanho adulto, máscara t.'g'o" tànip"t."nte com borda maleável de silicone' ou borda inf lável;

tamanho pediátrico, ,a.""' 
'Lioã 

t'ansparente com-borda maleável de silicone' ou boÍda

inf lável; Deve cu.pri, no*"isó'ousi-o'zooz e lso 8382: 1988 Deve sertotalmente

desmontável para limpeza e esterilizâçáo e dobrável para armazenamento; Deve seÍ

compatível com todas 
"" "an"i"t " 

t'Oos endotraqueais PossuiÍ testes de funcionamento

descritos no manuar p"r" g"r"n,i.. o bom f uncionamento do equipamento sempre que o mesmo

f or montado. Todas as p"'t"" 
" """s"ó'ios 

devem ser liv res de látex CÂNULAS DE

ENTUBAÇÁO ENDOTRAQUEAl-Descriçáo básica-Tubos em PVC' utilizados para controle de

vias aéreas, permitindo 
""n'i'"'çao "niti"ial 

e para proteçáo contra aspiração de secreções'

vômitos, etc. Especif icações tácnicas minimas Transparentes' livre de propriedades tóxicas ou

irritantes, com linha ,"0iop""",-.upuiície lisa, estéreis. orif icio proximal com diâmetro padrão

e conexão standard, e oriri"io o-úi Dotado de balonete distai macio e f lexivel de alto volume

e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-Íetomo Tamanhos: 3 5 sem balonete distai'

Tamanhos: 5.0, 7.0, e.o ".. 
;;L;;; cÂNULÁ oRoFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-

Equipamento medicohospitataiã""tin"Oo a manutençáo de permeabilidade das vias âéreas

superiores em pacaentes com rebaixamento de nível de consciência Especificaçóes iécnicas

minimas Fabricada ", evc'rig-iãà, atóxico, transparente e inodoro. não f lexível à pressáo de

mordedura, Porção proximal "oí 'poio 
para lábios ou dentição anterior do paciente; Porçáo

distal encurvada " ""n"t"0";lo"il'" ""nt'"'(luz) 
com diâmetro adequado à passagem dê are

introouçáo de sonda de aspiração' Numeração: 1' 3' 5

ô-

\§:
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O rurni"ipio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6A2016

PRoPoSTADEFoRNECIMENToDEPRoDUToS,SERVIçoS

P4lina:16

E-mail: CICACROCETTA@I-IOTIÚAIL'@M

Ci.lPJ: 07.287.798/0001-43

hdereço: AV. PARAM

lnscrição Estadual:

Represe ntante:

Fornecedor : CROCETTA E SCtIRAIBER LTDA

80 CENTRO - CENTRO - MAIPORÃ/PR - CEP 86870'000

rvAtPoRÂ/PR - CEP 86870-000

Telefone: Celular:

Telefone contador:

Telefone rePresentante :

Data de abertura:

CPf: S9t.200.509-49

Endereço rePresentante :

Émail rePresentante: Conta:
Agência:*n"ot , , ,, _ brtrt,cir, d, ,t, "".*mentar 

n'í23/2006).

Fornecedor enquadradõãm-o microempresa õ emp.e"a oe pequeno porte (para obter os I

CONTENDO REGISTRO NA ANVISA. PRE@ TOTA- DO LOTE:

TOTA- DAPROPOSTA:

15.7í8,00

15.718,00

Val'rJade da ProPosta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias ()" 'o
CROCETTA E SO{RAIBER LTDA

CNPJ: 07.287.798/0001 -43

\*

€sPÍ@6ta - VêÍsfu: 1.1.24
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ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNIC.IPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL NO62/20í6
F.P.GARALIJZ-ME
CNPJ: 07 .299.558t0001 -69



l!1unicípio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 02i2016

PRoPoSTA DE FoRNECtllllENTo DE PR0DUT0S /SERVTÇoS

CNPJ: 07299558/0001-69 Fornecedor: FPGAMLUZ-tvE

hdereco : RUA SANT0S DUI',IOM 1 406 L0JA . CBrIIR0 . CA[,I0 I/OURAO/R - CP 87300-480

lnsuição htadual: 9033370447 Contador: SHIRIB{A C,ARCLA

3aa

E m ail: paprrospapelaria@hotnnil.com

Telefone:443016225 Far4430162724 Celular:4499865414

Ielefone contador: 44 35236565

Re prese ntante : FLAV 0 mElM C'ARALUZ CPF: 043 778 839-33

hdereçorepresentante: RUASAI.{IOSDU[,0NI140610JA-CB,ITR0.CA[/mI,/OURAO/PR-CP87300-480

E mail representante: paplrospapelaria@hoitnnil.com

Banco: 1 - BB Agência: 4ffi.5- BB - CA[,4m I/OURAO /PR

RG:760434í0

41 150-7

Telefone representante: 44 30162725

&ta de abertura: 18/032005

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar n0 123/2006),

{1 .W!{!.,,, |,;;,;'.,.,,', ;

N0 ltem Desuiçâo do Produto / §erviço Qtde Unid Preço Márinn lllarca Preço Unitário Pr4o lotal

Armárro de aço com I portas com cadeado, Armário Duplo com 08 (oih) 4 00 UN

portas, conÍeccionado em úapa de aço de baixo teor de caúono, com acabamento pelo

sislema de tratamento químico da chapa (anti-Íerruginoso e fosíatiante) e pintura atravós de

srslema eletrostátrco a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo. 02 (duas)

latetas e uma drvisóna vertical cetttral em chapa de aço n'24 (0,00mm) 01 (um) Íundo e 02

(dors) merolampos (supenor e rníerror) conÍeccionados em chapa de aço n'24 (0 60mm)

reforço interno (esquadro) conÍeccionado em chapa de aço n' 1 I (1 2mm) fxando as laterais 1

(um) acabamento Írontal composto de dois Íechamentos, 01 (um) supenor e 01 (um) rnferior

em chapa n'24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central erl chapa n'20

(0 9mm) Abase devuá ser conÍeccionada em chapa de aço n' 18 (1,2mm) e possuir quatro

pés reEláveis §apatas) para con4ão de pequenos desníveis 0 amárro deverá conter 08

pito) compadimentos com porta, sendo que a poÍa devuá contu 02 (duas) dobradiças

rnternas. Area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm, e área lnterna 41x30x42, 5

931,08 VEGEI

662,46 VEGEL

409,58 FRtS0MR

930 00 32000

662,00 3 972 00

409 00 2 454 00

crn lilontagern através de rebites. Dimensoes: Altura: 1,85 metros, Largura.60 cm,

Proíundidade 45 cm DE ACORDO C0[/ AS N0RLIAS ABNI

002 Armálo 02 podas: Corpo (latemis, base, pratelerras e Íundos)

conÍeccronado em madern aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em

t dp lamrnado melamínho de baixa pressâ0, bordas latenn com fita de PVC SuperÍícres lnas e de

íácil limpea e desinfecçá0. Iampo superior conÍeccionado em madeira aglomerada de aik

densidade com 25 mm de espesstrra, srstema postÍorming, bordas írontais 180', bordas

laterars em Ík de PVC, revestimento melamínrco, techadura frontal, trpo cilindrrco dobradqas

metáircas com abertura de 270'. Puxadores confeccionados em alumÍnro (acabamento fosco),

03 pratelerras rnternas, conÍeccronadas em madeira aglomuada 15 ou 18 mm, com

revestimenh melamínico e drversas regulagens de altura e dispositrvo para Íxação em aço

trelihdo, C0R: branca medindo 1,60 X0,95 X 0 50 - podendo ter vaiaçâo de +/. 10%, Gaantra

de íabricaçáo de no mínimo 12 meses, DE ACORDO COM AS N0RIr4AS ABNT

004 Cadeira giratória executrva c/braços, tamanho médro,

,Assento e encosto em compensado multi-lamrnado de 12 mm com espuma inptada

analomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3) com 45 a 50 mm de espessura

Rwestimento do assento e encosto em tecido de alk resrslêncra 100% poliester na cor azu

escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estoÍado [4ecannmo

trpo tack system'. lnclrnação do encosto mediante acionamento de alavanca. [,1olas pi retomo

automátrco do encosto e apste automátrco na Írenagem do reclinador. Regulagem da altura do

assento a gás, coluna central desmontável, Íxada por encaxe cônico com rolamento aral de

grro, esÍeras e aruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e

amortecimento de impados a0 senlaÍ, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosio

6OO UN

6,00 UN

esPropsb.Versâr 1 1 38



F.P. GARALUZ. ME
Rua Santos Dumont, 1406 - centro

Cep: 87"30O480 - Campo Mourão - PR
Fone: (44) 3016.2725 - 3Í}1â-2724

CNPJ: 07.2§§.§õ8ú0{X}1"69 - lnsc. Est. SX}3370447

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZAO SOCIAL; F.P. GARALUZ-NIE
CNPJ; 07.299.558/0001 - 69
ENDEREÇO; RUA SANTOS DUMONT NO 1406 CAMPO MOURÃO - PR
TELEFONE; 44 30162725
EMAIL; papirospapelariaahotmaiol.com

OBJETO
O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão,de acordo com a
Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termode referência e (Anexo l)

üALOR 
TOTAL; 11.786,00 (ONZE MIL SETECENTOS E OITOCENTOS E SEIS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA; 60 (sessenta) dias, a contar da data desua apresentaçâo, sob pena de desclassificaçâo
da proposta.

ENTREGA; 15 (quinze) dias após a solicitação.

Campo Mourão, 04 de outubro de 2016.

6r
ü

8

VIO P
CPF:

RG:

?2?ç il
F. F. Garaluz - [48

tr{.1.r.4 S Ai{TL1Si titJ MO}üT, í 406
Ci'r.i':Ttq0 - üEP 87300-480
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Onnunicipio ds §ândido de Abreu

Pregão Presoncial 6?2ffi6

PROPOSTA OE FORNESIIT'ENTO OE PRCIOUTO§ 
'

' 
1 1 . 1 Ul .4üUíUUU',tr -{Àl;
§" E, g04.g2s4s-8§

ClfJ: 11.101-48010001-01 Fornecodor: B:EítuEFR(}{I"ffo§ e'*üm§ HffiFffÂLiÀRES LTUA

Brderaço : RLA üA$ OAmffi-ÍÍA§ 634 BARRACA0- VILA l"{AUm- üJRÍItsAlpR- Ç§PS161S-§70

§ERVIço§
§-rnail: eíetive@hotnail'com §Uâ SaS Carrnelitas" S34

Teleíone:4130420996 Faxr413&4?0§87 lrll#ils$â?

Ins crlçáo Ertadsal: 9§49284885 Contedôr: VAilmSÂ CCIl§fANIhlÀ

@0r§*ÊíeugüARRreA CPF: 084.26§.219-1§

Btdar«ço reprcoantants: RIJA OÀS CARÂ/lÊffÂ§ 634 CA§À ' VILÀ HAUEÊ - üJRÍTEAIFR. T§P8161 SOTO

ftG: 12540687&

Gonta: 24ffi3'1

t§

Te le Íone rs prês e ntâ*te : 41 3S42099ô

§ata ds âbêrt§ía: 1811?r20OBE-rn dl ro pre ae ntantt : gustav@nedicaSrcdutos'cc*br

Ehnco: J - B§ Agência: 366&3' SANffi D0 SRA§|L - ÕtT TaÂJm

d* Pequenc Porte (Para obtel os beírsflciot Oa lei càmPUmsntâr nÔ 12S20$6).

ffi#H%ffiffi láÉ ll,Hffi ffi t:r,,§l
Prôss Uoitá.i§ Prêço TÔ,al

llLr6a(lsê. Uilid. Í,Íoço rlá*imo
ilt llsm Fo.*§rlçis do Frodulô / S*rvlço

ffi êm PVC í!ô cofiomô do ert.íâdo. iilecanismo

iip§ "bãct ây slÊm,Í. lÕclin§çáô do ênco§to mêdiânte âcioílâmento dõ âlâ* sÍrca. ílrolãe p/rstÓ$o

ârrtoanálico do eoc{}§lo ê ajulte automático na frefl8§em dÔ íêclinêdaí. R*§ulâ$em dâ âllura do

â§tentô ã §ás, 6drsa csntral deemontáved, Íixada pÔÍ §nçâixê cônico com rÚláÍn6nlo ãxlal d€

giro, esÍar*t ê 6.Íuêlâ§ do àço êôm côlunã § m§lâ a gât para rêgula§gÍn d€ aitura ê

arnôÍtecino§ntô dÊ impaclôs ao §anlãr, âcionâdt por âlãv âncâ Regulagem de alt{râ do êaÔÔ3lo

para apaio lombâr. 8â§ê gifâtô'rià com capa dê ilyhn nâ ü§' prêtd' to$ arãnhâ dê 5 hsslês'

apoiado senre rodiaíos de dudo §iío de fiyloil Ê õc$ *§fêÍ§s ds âço' BrâçÔ§ êft pdiurêlâno

in;*t*Oo, §o§! slmâ dê sço ê rêgulâ§ôm t8Í1ical ê horirontâl' Fâbrbsdâ em co*f§Ífiidadê cÇín

,â normâs dâ ABNÍ. ueamoo i aacosto 35 cm de âl'urâ X 4o cm (mí§imÔ) 6 t§ c'n (máxim§)

dê largure, baÉê ghstôtiâ ôe 67 cm dâ a§sênio X{S cm dê lêr§urâ X4§ cín dê pÍo'undi{adê -

p*aenk ter variaçáa de +/- 1o%. Grrân$â m{flimâ dê 0í (um) ano pâra dsíêito§ ds Íabrieeção.

CONT§NOÔ RÉGI§TâO ÂBNT-

ü05 Cdtlêira E§pâço SÉúde e Í€cêpçáo {cãdôííã êmpllháÚtu'

Cadeira effipàhâvsl, *ontêtcioÓada êm tubê dê aç§ ÔblongÔ' cÔrt encaixeo lâterâi§ pâra

tíÊnsÍoímaÍêmlôngêíina-À§§enteÊôc§sloempolirropitenêaâco{prêle.Ps§Ô§t'FÔítadt:
1§0 kg .Garanlia 12 mê8e§.

CONTENOO REGI§ÍRQ AÊNT.

00 ilrêta parâ rêlêíÚílb, Cofi tâmpo êm compensâdo' corn a§p33§uÍã dê 25 Ínm'

rBve§lidoírâ§üuaâfâcê§Émlsrftínadomelaminiconat.fbrefica'cornbo(dâ§empvcpÍe|ã.
§uperlicies lí443, durâdôtâ§ s de Íôcü limpeíâ ê d§3i'*êÔçáo' Cotndimeil§õei &: r'20 X 0 80 X

0,?8 6ífl. corn p*» €Ín tço §aomâdo ta6i§tênte à lemtgern' Acabâmênt§3 ãttêdôndêdÔâ'

Gsrântía de 1 ium) ano OE ÀCÔRDo COM ÀS NORI'À§ AâNT'

00? iresã Fsra rêuníáe§: Ít1ê§â dÊ reuniâÚ í§tansulár§J lâÍÍlpo am madeirâ

âglómefâda c/ 3§ mm da Ê§pessuíâ. Íêvê§lide sm lâmiÊádo melamínho nâ cnr bíãí!cà' ÜJ

bo{d8sglÍ1Pvc,§tpêÍ'içê§li§as.dt,fÊdoíâ$edefácíllimpeãâ§d€§in,*cçãÔ"pairudíÍ§iltâl
sm fiãdêirq aglõmeradâ. Êê§ êrn tubo de sçÔ ABiIT 101011020' e seçáo c/ rsíorço lât€ràl

pãrâlâlo êrfl tubê dú âço ÀBhlÍ 1§10'íí020, cl píGturâ eiêtÍP§látbs em epáxi pô' PÔnreiÍââ de

âgãbsí1*nlô na ioí prels. NiYeldo'ê3 t/ eixo ds aço ro§queávê! Pâíie3 mãidlicã3' cJ

tratemêntô aÍúicüííÍrsivô é ântitôrruginosô sl pin{urs êlstlü§tálíca *m epárl pd na cor preto

íôico ltâêd: 2o0 x 1ls cm Acâbâmôntos arredrardados Gaíâniiâ ds 1 (xfi) ano D€ ÁCORDo

OOM AS NORMÀS ÂENT'

008 Mõsâ escritônô com gaYêts$ {medida - 1,2C rn de lar§' x 0'70 cm}'

Íámpo confêÇ§iônâdô êfi mêdêi€ Ê§lâmeráds dê âha rê§i§lência ê 25 ítm d§ e§pêssurã'

í8vê§liÍnê*to côm §i§{êÍíâ po§tÍoríÍ}ing 180'' PaiÊá Íronta' coftíecci3nâd$ ern ÍÍ!âdei'a

20.0ô uN

100 UN

2.00 utl

S2.*O NÁÜ CÔTÁI*ÔS

711.tã NÀo c0rÂMos

6r5.ôE NÃ0 corAt§s

0,00

co0

o,o0

0,0§

0,00

0,00

\,F
ooo \ \ o,o§

6PííÍGla . V€tsb 1. : ?. 1

8.üü 2S§,00 iliÂo C0TAMÔ§

a\a§ix316i1.4.*



' 
11 "ltJl,4ffiJíLtUU.i-t I

§, x" sü4"s2s48-&§*,
§P§TI\'§ P§$ffUTüS

, ssRvtÇos mÊncanüsrfiAunrs LTilÂ

E-m ait: eretíve@horr,rait.corn 
*u* n§,,?ffiff 

Yr 
f*CÍ#J: 11 101.48010001-01 Fcrnecçdcr : ÉF§IMÊ PRÕO|JÍQ§ [,&ffi HO§FrALARES L]uA

ãrdoreçr : RIJA üA§ C&8rd§-rA§ 634 BÂRRACAO - VrL/\ t-rAuER - cx.JRmsÂlPR - tEF g1s10-CI70

lns criçâo fstad ual: 9049284885 Contrdoc VAIE§SA COI.|§ÍA{'{TF,,A

o
Municipio de Cândido de Abreu

Pregão Prssoncial 6?12§í6

PROPA§TA DE FORNÊCIIIilEÍ{TO DE PRCIDUTO§

ralofone: 413M20sss raxNc0*Fs}S${}-*Nlh*t RlT,fiÂ_ p
Ta lofofi s sont&dor: 32251 823

tuprerentante : GUSTAVO HENRAUÉ CARREGA CPF; ü84.?ô5.?1S-16 re: 12§406878

Gsnüar 24§S3-í

Brd*reço repre eentanta: RIJA m§ cARÂ&-nA§ §3{ CÂ§A - vttÁ HÀum- ü.§ÍIKA/FR - ffip81610-070
E-m *il ro p res e nlântê : gustavo@nxdÍealprodulos. com br
Ehnco: 1 - B§ Agência: 36§3-A - gÂtçg DO BRA§,1 - CUn 1EAIFR

TeleÍone re prese ntante : 4 1 30420996

Oata de abertura: 1*1A20O8
Fornacedor enquadrado corno microÇmFrêss ou êmprÊsâ de pequ*no porto {para;útcr ;t Usí"iiciss dã lsi Gütírpl"msnAi n" lZ3rfO*et,

I'tÍ o..d{aao .}o tr.ario , a.rílô cúa.. u.ia. pr*ô tdm Eu ,!.9. urttaÍto
:,Mr,YãÍil#.ií;

Pr6ço Tllâl
aglomêrada de 1§ mm dâ êsFes§*râ, rêvêrtirv,eÍltg lâmin*üo malarâinho de á,ta í6si6têÍlciã.
dupla Íacê, bsixâ píessâô. eôhlna sstrutu,âl com pãsgâá,âÍfi dê âcabarnêfl16 côflfêôsionâdâ em
ehâpâ ds âçq, coín tíalsmentô ânt,ÍeÍrugêm ê âcâbamênlo êÍn pÍntüíü §póxi. Aeãbamentos
ãnêdondâd!§. Com0? gaveta§ aoÍr cirã\re. Gàrâftlrâ dê I {ilÍn} ânô. âÊ ACORSO COM AS
§lORÍr^À§ Â§NT

Ba,ânçâ Antropoõét*se Âdutlg: gdança êletónicã digilâl âdilltâ c$m

@ua ântrrgomêríicã êcoplada, víôór *[.r1 LCD digilâ|, cüÍír câpa.idâde pârâ 200 ke, coÍn
divisôe* dá pÉlo msrss l0§§, pesâgem imêdietâ dbpen3aíidô pÍá- âquâcimênto. ÂÇâbârn*nto
âm tinta êlêtrê§táiba. Tap€tcrpbô em borÍachâ ântid§nâpânt*. pés re6*lávei* Êr$ b§nechâ
§intéticâêcomsaletoídevollãg6md6'lr0ê220v.Arêfidüp*lo|NM§TRô GâÍaillisminiíns
de 01 {um} ano. Gaíâslis Ínínirsa de 0'1 (üín} €n§. Àqompânfta rnanuât de ínstruçâo de usó êín
idíãmá portusuó§. A3§islência Tácflicâ do êquipâmônlo dêvÊr.i ser no Estado do pâraná. se nàü
hôuver' a êmp.e§r vf,ílcêdôía de"§rá coÍnpromêtêí-§e â rsslÍ:âr §aâluitâryt*niç o tíâns,âdô dos
eqilipàmêntôs alá o lócâí da AssisiêncÍo Tôcnídd.
CÔITíTãHOO RÊGIS1RO NO iPEM Ê II.IM€TEO.

Autsclayê HoriÍoÍúal Dê Meoa: Cêpâcidadê p€,"à {2 litÍo§.
Câpecidàdê: 42 lítrôs ContÍols iôtelrrente Àütsmálbs guÉ d8vê sêí rêâlizado atÍâvés de
microcontrôísdot §eleÇãs de Temperalura: 120 a 134'C Ciclot até 60 minutos. TêÍnpo íe
§ecs§srx: âté 4§ minutôs. Preci*áo ê t?mpo dÊ rcai§tênciâ: iipô pr 100. §i§t§mâ Hidráulho ê
Bomba dê Vâcso: Gom f iitÍú dê braírrê, âleínênÍce f illr*íltss am açr: inoridável. Vâlvulâ
sdenóide: orn ,alâo Íorrsdo tipo didíãgínã. Vâiyut, de Sssúrânça: con:|ruída em tstáo.
CâmsÍâ: dêve sêr *m lâçs ino(ídával" cgm sãfsíltis d§ 03 ãno,ir dê gãrântia íêyÊ§,lidâ
extÊanâlnêrte coín mal6Íiât isôlanle ão câloí que alêm dâ ot,mimr ô sé{J côÊsumo ds sn€Ísia
deve consarvar a tâmperãtúrâ do âfibísfitê. ü âdícidnirfi€nts dt água na cêrnar.6 intêrfia ds
âutoc,âvc dêyêrá ser âutôüáth.ô. â§$im cómo o ciclo dêvêrá ser âütomátic*. §andeia:
confêsrlôilãdâ eÍn aÇo inoxidávê1, lotdÍnGnre pêífrraâda. pârg pea,!1itir umâ bos êhcúiaçse d6
vâpôr. TâmpâdpÕ.rta: êín aço inoxidávd, lâminâde, com gôÍân{iâ dê ,3(lÍé§ .nôs}, côr7| ãn*l d8
v8dâçúô em bônacha dê §i!!§sír* íêsjstê*tê ã â11§3 têmpêrôturas. §i*tsrna dê fechâmefllô ds
púrtâ Dispoâitivô quÉ impêçá o fúncioílamento dô 6quípamento çôfi â poúã aberls Deye s*r
ssnstruidâ de íôímâ robuSts Ê dolâda inlgrnârn8fits conr 0m íülârüênlô dê êncoêto q$e
prgpotciên€ rnaior ragurança e sue*ídada no ,rânxBgio. Cabos: d*vem ser de baquçlÍe
iisôramêrlô ao câlâf). Êesistánciâ: dÊve sêr fliqúe'-cromo, §indâdâ ênI cabô de âçç inúÍidável
§ábiâête: d{ivê $êí ean shâpâ 4ê açÕ iítôxidável refoíÇadô, ôsm trâtãsr*flls ânthorrôsivô ê
pistura êlel.ostátha, êxlsrÍra ê íâtêrnâ. §eve apres*nlar tbertsra pârâ vêr(i,âçãs tipô
vÊüêdanr. Oeve pos*uir chavê oírc,ít. msnômetro displây ê ieclãs dê ôontrde. âistema
ãleÍrÔôicô d* segurança: Deve dêslisâÍ âulômâlicamenlê câ§o a tempsrâtura exceda enr 3"c a

í.s0

r.00 UN
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Munieipio da cândido de Abreu - l' §" SS4.SU84â-8S
PÍosao P]!*nctâl 6zmí6 - EfETnE PROUfOS*-

PROPOSTA DE FOR ECT ENTO DE PRODUTOS 
' 
SERVTçG llÊDlcGHosPlralRES LTI)Â

crpJ:11.r01.4a00001{r Fohoc.do.: F€nrEpRoÍ,r* rác6 rssprÀ[ARÉ rÍn 
*';:,:,- 

Rm 0a§ ôânno{bt' 631

ts'd...çô: FrA sqsc svE-nas o34 sA:RAcAo - vLÁ }rÂum- cLnírB iFR- ep8r6rG070 ,".r"*T*#*H:flêSndf r nffi:ffi,r,* - ohicrlçto itrdü.l 9049248S ContÍt ]: VAÍ€SA (!Ii§f XnA

Erdrrrço rept ..nt nb: FIIA mS cAm/E-rAS 604CASA - V1A IAIJB- q,FÍIüA/FR_CpB161SOtÍ)
E !.:r ra!.aaaíaanb: lust vo&Írdi:âbíoú.rlos.co.nDÍ TelraÍrr. rapreaanusa.:41yx:&06

=-:;l- 

asa."h' 3.s1! - ,ÂrcÍ) Ú ,f,ÀSL - q,ÃTAA/iR cont: 24sô31 ü.d..b.rlur.: 1Er2m6
Fornaee dor e nquadrado corn o m ieiaem preoa ou em piesa;;;êqüm {para obtor os bçnsÍlcio* {a lai comphâtsnter n"rãf2eô!.

ffi,! fi ll=..,. ü :jí'lBfl, Dsrôritão do Frodúto J sâívlçô
ccnÍimetr§s, tarçura de g senrim§$o§, indieâdú p§.a ,6rif ;.áção.d€q;âda d* p*s§ã;Íêriâr

Q{ds. Unld. PÍ§*§ í{l*xtíno iítâÍc. Prego Uritârlu prsfo:ôtãl
em cnãnçâ ê c$tter iildicâç§o do põí*o c§r,Etô d€ po§icíoflâmento §ôbra § ártêriâ. válç u,a -pêçs êín rflêtâr l§y§, dê Ínâceni§mÕs ta§ opefsçôas de r*tançâo § êsv aãia.nôntÕ dô âí
cornpÍiíflido. àlhÍrguítô: âdulto, âmbide§{ro, ântíâ,á,§icô, liyIg ds látêx. gdsa e pêa -
côníêôôíünâdág êm bônachâ âspoc;âr dÕ eqmÊÍovâda vedaç§o e rc*ístência. linre de rá1ex.
Deverá pussuir idantíf icaçáo da mârca ê Íâb'rícârte do produto nâ bíaçâdei,ã ê n6 rnânôrnêtro.
ãmbâlsãâÍn ' dêverá §cr êm§â,ado iÍdividuâlm§nlê em bdss pl&tícá, courvim o§ outro

019

material r*§i§tentê. Gârânlia ninima d§ ralibfeçãô dê 05 ân§§. comprovadâ arâvé§ dê earta do
ísrnscedor ossparcrhô$quêrdoêntrêglesüêverâoviracoÍÍrpanhadosdolsudútácnicsdo
tP§M ssriiíieândô 3*â âíêÍBáô individsáfmênte, ê .esistrô no MsANVlsÂ, coaprovar
assistênêiâ técn$E Í?Õ §$tedo do paÍanâ. Âpressnta. Câtáloss ê líanud êm pôüuguâs.
ct)ilTEr.tBô RrGt§ÍBo No tp§M Ê ANVI§Â.

É§f ígrnomâaômÊtío para adultõ: ÀÁanômet& aneroide - mon{§d, *r,r âfmáÇâô
de mstSíie.l p1á$tico, 8nvôrie por âmorl*cedüÍ gmbôírachâdo pâô maior re§i§rênciê a quêdâs.
Deverà oer rêsistsnts a dssr€gul&gerÍrrrêqüê,1tâ, cúír, grâduaçáo de 00 â 3§0 ínm HS_
PôssihilitsÍ gim d€ 3§0" !ôbrê sêu aixo para faoiritar visuslizâçãô. Brâça{rriaâ - conl*eionada
em nylon s1íicoaizado, dê râ quâlídâd6, âÍitiâbfgicô, í**i§t§nlê, exlrêmid*d*tlêxivel^
impêrítêâvêl- Fêcho com ve,rsro rcsi'têntõ. ôeverá coflter a mârce do f âbíbântê. i4dhaçàs dâ
tâanant,ô da c,ircunf erência do brâç§, aorn o rompaímeílo totd dê 54 centimerrs.â, íérgurá de
'14.§ ssalimêt&â. indiôedr pârâ veriricaçãô ãdêguada da srêssês qÍiâriâl en adultoE e conter
Índicação do Êo.to coÍrÊtô de posiríâflarnsolo sübrê r ârtàriâ. várvula - peçâ eín metãl reve, dã
mêcafii§mos nao operaçôe* dê rêtênçáô ê êávâziâÍnênlô dô âí cornprimicô. Iran{uíto: â{tçno,
erilbideelr,ô, âr,Íiátàrgiso, liyÍe dê látEx: Bôlss e péra - confecci.cnadaa em b*nacira espacial de
cômpr{$,ãdâ vedaçâo e reslslência, livm de látÊí; Oeveá poçsuir ilsnliÍicâçáo da fiaísâ ê
f â§Íicântê do prsduro nô b,âçadeírâ 6 nÕ Íflêrôn.êrro. Êmbdagem - dêverá ser embaiâds
individilâlmente er* boloa prá§üca, côüÍvim ou oul.o mâteriâl íâ3i3lente. Gerânli8 ,híniftâ dê
cslíbÍêçâc ds 05 anos, cômpíovada Êrrâ\ré9 dê õârtâ do íôfiôçédüí. s§ âp&fê|hô§ quâÍído
êntrêgues deverâo vir ãôÍ)r,Ipâ*hÉd*s d6 laudô !ê.nbo ds lpÉ[, cêítiÍicândo aua aíeriçãa
individrâtmÊnle, * í€üistro no [,lsJANVlsÀ, csmpÍoÍâr Ê§sistênciâ técnica nc sstâdo dôp&râná. Âpl§§êntãr ôâtá,ogs ê iitânüál em portugués.
TÔNTÊ}IOO REGI§TRO NÕ IPãM Ê ÂI,IV'§A.

Eststoscópio edulto; Coan duâs Siyã$ realeáyeis {rs bqreÇha Ínaçiâ ou
eiÍni,ár, côm gisrêmâ d€ Íix6çáô 3êm Íôsca. Fúrmolo duo-eorie que pefrfiirã a'§cr{fiã dê $ôn§
dÊ bâixâ ê s,ta írêqü§ílciâ. coÍn aqdibilidadç ds 20 â s00 Hz, @êndô êcôírÊr y$iáçáo dê ârê
1§ Hz parâ o msnor vsrôí ê dê et& ?ü Hí pâra o maícr vdor- ô dàfrryftã devêrá pôssuiÍ *mâ
êspeasura êfiÍrc ?00 e 350 

',lbra 
ê deverá con{êr ârsl nào Írio í,exirêl * ôonsislêBlê,

1,00 UN 5M.93 W§LLCH ÂLLYN d2*.00 42A.çA
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l" ffi. üff4.s2s48*S§*,Município de üândido de Abreu
Pregão Presencial 6ZtZ§16

PRCIPCI§TA DE FORT.IECIM§NTO DE PRODUTOS 
' 
§ERVIÇO§

E-rn ail: êfetivs@hôtrnait

Telelons: 41304209C6 Faxg

üF*TrVf; pR*m{J?ü§

MÉnt**-Hüsprr#.ears LYDÊ,

ftua *as *arm*lit*s, §34com wla hlauor
*la#{8ffi r *- *& tq&tnrTtsÂ - F

Talafons contador: 3?25í 823

6lFJ; 11.1s1.48010001-01 Fornecçdor : EFãIIVE FrenuTo§ lr&ms ilffiHTALARs LTaq
&rde raço : RtlA oAs ÇÀRi,r§-írA§ 634 BARRACÀ0 - v§-Â ,{AUER - cuRífiâtum - csp8161&070
lne crição &tadual: 90491848S§ Cqntadorr VAlffi§A &NSTANTNA
&pr*aa ntanf* : GL§TAVô t*§m6m tPF; 084.?65.219-16
Erdaroço rspÍâssntante: RuA BAS cAÊidH-rA§ 634 cAsA - vnA r&um- a,RÍItBA/ffi- cEp8lô10-07&
E m ail ro pre s ê ntã nts : gus tavo@nrdbahrodu{os.ccmbr
Eancs: 1 - BB

ffi: 1ã54CI6878

6snta: 24ffi+.1

Te lsfone ra pree e ntante : 41 30420g96

Agáncía: 3663-3, BAtm m BRA§§- - (:LemBA/Fft
0eta de abertura: 18/1?2008Fornecedor enquadrado romo ml;i da lei complemêntâr n'113/2(}0§|.

i.E lli:ll iÍlii':§ür.,i$H" ltern Descrlçáo do produto, Sêrviçe QldÊ. Unld" PÍd*ô f,l§rlÍÍo h(*ca
Qualidade, t{Ôríaas da ÂgNT, ApíeÉêrtaÍ Rêsisi.o no USiÃl.lVf Sa

Preço Llnltlrio Preço Íotal

02t êr*§â ds exárnê *linico; Erlrutura iubular metálica Êsmallãda nã rÕí
bíancâ (piÍt!.á ÉÉxi ôu 6rêtaôsiáticâ), lsitô ãcôíchôado ém §*pumã de poliuretano de l,qualidad*, €vêstido ern co*rvín. nâ côr âzu!, c.ãbácêirã reclinável mãnilâlmênte aliâvés de
Gísrfiâ,hâiÍâ, pês com pft?rêira de b$*aühâ. Ácompanha §upônê pâra rêüÇor dê papar d§ 50 mm
sin,ênsÕ§' ,pd§íimâdâs dê 1,g5m dô compnfiêÍ,io x 0,50m d€ râr§urã x0,sü oe akura.
Gâràrltie dê ltum) ano. Fabricado dê ãôôído côm pãdÍõ6$ lnternactnais o" Áuulioni", r.ro*u"
da Â8âlT. Aprêsentâr ftegi$irô no ilr.§iAl,lvlsA.

ü3S líesa de exãme ginêcsldgiso. {Câfiã pâra oxâme ginêcdógire tipo íivã):
Esrru{{:rà êm fiâdaiÍa côm €§pessurâ minimâ c,e tâ mm. M}F dê f êhrisâr}le cetific,ado,
Íêyest:do em laminado dec'ratíy§. na crr bege. Derrerá pcssuir duss t2) §avêtâs * uru tflporrâ em cada râds. urflê {'i) ports csntrâr roín ums pfaterêirâ intêmâ Õs puxadores aeverâo
§€r m*1al e êrÔÍ§ado§- Ô teeê§limentó inlêmo dô n'iovêl dâvêrá *€r dô masí»o mâtsriâl dâpârtÊ §drâmâ. Á§ gà"ête§ deveráo serderri:ântê§. âtÊv6s dê *Õfredí0â§ ter*.córroâ§. A§
dob{ediça§ deverão ser 35 mín. o lsirô dêvêíá sêr ssloíâdo, íByestidê em çourvim rnarrom,
§etudô §§ parte§ ãotsriür ê P$leíoí do lêitÕ ãju§távê, atrravés de cremalheifia§ duplâ§, $nídâ$
êírt.e §Í, fsbricáda* êm âço inoxídàver. êêÍr no minifio qusko i4) posiçôee. o mórrEr deverâ vir
âôomparrhsdo d€ uÍn psr dê p€ín€irâ§ anê1ômice§, êrn poriurêi*r!Õ injârâdô. que pêrmirâm âiu§râ
dê ãllura ã cofi mobililâde ânlêíô,po3{êíiar. À íixãçáô d6stã ha§{€ devará ser feila âlravê§ dêuífieegtruturacomnsmínimor{X5,ScÍri. $evêÉpossuirgavet6FârâescôâfitêmôdB
líqsidÕô, êfi açô inox â puxadür em inox. Â gâvatâ íevêrá pô§ôuíí Õ írÊEíno râm§nh' da
ãbeÍtr^ira fêito no môysl FãÍa e me3me, nâo pfdôndo f icar e,gpaçõ para acúrruio de su§ras. Â
§âv€tâ ,êcllâdâ nâo poderá f icôí rnais do quê r Êm inlenômêôt8 aô môvÉi. oimÊn3õês dâ
n'rôvs, {vâíiâção pÉrínifidâ §%); CôÍnpíirnenlô 1.gsm: R€gistÍo AB§T târgur§ 0.ã4m: âlturãú'7§ín siÍíreflsóes do êstoíârnêniÕ {varisçáo permitída §%;: comprimeJto r.a5*,r; targura
0.§4m: âttuíâ Ílâ câbeceira 0,'r§rn ê no§ pó§ ê pan6§Éntrar 0,tom. d) fâvêsrrfiêotoe§tôÍado
de!Íêrá apresentâ, espumâ oôm d*§$id§dê 3g. rêve§tidá em courvim edt g marÍcrn. Â marcã
dí3 íãôíic§ntê dâvôÍá vir§rsvsdâ na r.}aôs ou em dsqueta metálica Íixâdâ dc tonna r6sis{eírtÊ
nã e&õra. Gâíanlíã dê l(u.n) âoo Fâkicado dÊ ascrdc com padrões lrirsmrcbnais de
Q{alÍdâdê, NÕÍmas da Ágt{l

0?7 ôtôâcópio: ãquip.Íneí*o pâíã êxãí?lê ?isuâ, ds oüvido. Otoscôpiâ 6m ,ib.a
ópti*a sm msrâÍi€l dê a,tà re§i§{ênciã. Lâmpâdâ h#gena, renre de alrmÉftto de 3.§x e 05e*perulos permsfienle§ dê piá§tico com diàmelr*§ apmxirnados: 3.§fifi_3,0mm-3,5mm-4,0mm-
8.0rnm. possuif regulêdÕr de arta e bâirâ iumino§ídadê e encsixÉ paâ vi$ôr sobíês§.refitê.
P*§§uiÍ câb{t ern aÇ0 inox,riÉ\rer p$§*rJir vi§üf â*icüradô âo {:§beç'te ê mdver. Àcomlxnhar
Iânlsôdã e ?isoí §ôbís§§âlên{ê. Apresenrêr ôâbo ern âço inôxidâuer dÊ tamanho médrô parâ

1,00 ur,{

*,0ü uN

347,78 METAL|t

?,4§7,% M€TÂLíC

347.0n

2.022,00

u7,$a

2.422.44

0.00
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:hr
\

8sPÍrffilâ-Vssà).Í12i
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Ítâunicípio de Cândido de Âbreu
Progão Preeencial 6er2016

PROPOSTA DÊ FÚR}IECIME}.ITO DE PRODUÍO§ 
' 
SENVIçO§

r11.1üt 
.4üüt'ü{.Jt}t -ffi1 '

í. §. #S4"SÊ&4S*8ã'
§r§?vÉ P§**ur0$

Mtg§*-fi osptr&left §§ t-TffiÀ

E-mail: eíetivê@horrÍEit.com fiUA üm flarm*iltas, §34
Tglelone:41304209§6 Fax:4'13ü4?089r {$6§pu*r

Lüffi&181íhffifu,{3i&!#íS"

CIiüpJ: 'Í1.101.48010001-01 Fornecedor : EFEWEFRütt{JIôs Ír,Snos lffãIALARs LTnA
ârdereç* : RtlÀ §As üAme-ÍrÀs §i4 BARÊAC.ACI - VtrA HAUCR _ CEtrü1610_070
lna crisão &tadual: ü04S284SS5 FÇortsdsr: VAlir§§A C{,I\§ÍANISIA
&prara ntanto : GWTÂVO ftEt'i§*"f Cnffi GPF; 084.?§§.?19-16
&rdertça rspres§rtânte: RllA DA§ cAFnffi-fas ffi4 cA§A - Vl-A fiAtffi - âlR rctupn- cEpg16íü-â70
§mail repreocntân{ê: gustavo@nxdhasroduàos.com.br

§hnco: 't - 88

ffi: 1?540S878

Contar 24tr$1

Têlefonê rêprsaent nta : 41304?09§6

Agêncla: 366$3 - BAtffi DCI gfrAslt- - üJRíI§A/PR üata de absrtura: 18fi?$§08
Fqrnacedgr rnquadrado eomo micioimprera ou emprêsâ dr pequeno pcrte (p*a obt*r or beapfiçioa da lal com pl*r*ectar n§ { 23i120ô§}.

?.I§ ltêm Oâscrtçâo do produb , ssÍyiço QtdG. untd" Froço lJnltârioPírso ll§ÍlÍno lihrce
cllÕque de no mârimo d*r qegundâs pâ,râ eneça maximi ãom;;; b"1.rid.*j-rl" d- prt*,
nôvo t9rê,m*nrê caríêgâdô. - rranuã, de opêrâçâo *m portuguê*. - cáftirÍ*ádô d; §àÍ8nlia d§
f âbíiesnte de, no minimô, cinco an6 para c oEA e seur s.eas.órÍôs.
Êo,il ÍEia00 R EGI §Tft o t{Â ÁNVISA.

03S Apâíêtho para a tnalaçêo {rss iüdivüuâ,: Âpsíts ho guê p6íÍrite s
a inâlaçâü êíÍl quârqu§r pü§hà§ - êm É, dêriârúr o,u em RQgi§Ir§ inelâçáo- u30 movirnên!& §efi
íi§cô dê derieínãr o medicâmanto. sirênêío§§, pâra uririzáçãô ANvr§Â indiv idüâr nâ
âdÍnini§rreçâa de sôro f giôtósico ou rnêdicârilefitos pôr inâjâ$ãú. §êíê díepôr da controtê d6
intÉn§idad§ de névoa tipo dê§liãântê ê vir a6ürns,*íhádo dei §1 iorp§ in,âledor - gicfadof dê uttiã-
B.Ín c/ trânsdulor incorpoíãdô; *1 § *l ,l§ c*poô; 0í tubo corrugâdo fl€xivêl e 

"-on*ror", 
tgS

cÍ?r ôotÍp. ap{ôx.i 0?,náácâras; tarnpa do §ssrvatôÍíoi boqui,hô d inalgçãoona,; man!â, dê
infl.uçÕês. tcntrde d" lntêflgidâdó dê Néroê - FatêncionâínêâÍo dê§tiranlê. Êtfiên§Õê§
aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 13500. Cônsumô Max tI rv. Dâdôs Têcsho6 - 110íZZ§
v c/ chsYê sêletôtã. Aprêsêntâí Bêsisl.o nô M§, *§si3tônciâ tácnica locat romÊÍovâda, llle'tual
e Câtáiogo êm poÍtu$uê§, gsrârt;ê rninimâ dê 12 m*§e§.
COil1ENOO §EOI§TfiO NÁ ANVI§Á,

030 Oximetro dô pülss de mssâ: Com tdá dÊ ôíi6tà, |iquido e capas sê $êr
illilixâdô 9m quãrqus smbieotê. csÍtt balêÍiâs recanegévoís que durêfl1 qlé th. lele *om curva
plêti§mo§râÍhB, §ên§ôr raÍâ sti|izãçã, êm pâcíê$te§ gdu,to§, pediálricôs ê íieonâtaíe- oêvêpo§slr gráÍho 6e barra§ {tôs ultimâ§ 34h, dwe Íuncioilar êm11012?l artryratÍcemsnle. Batcíirajntemá, í§§aíre§áve,, õBm auií)í!ômíâ tl|iníma de 3h. p6§o iníeri}a â 3tg Ahàm dos
âôê3§àis$übíi§àtôíiê§.íÕffácê para cada equipâmêôto 3 §en90r€9 - ádrlto dê dsdo. 01 sên§ôr ,
pêdiâl.icô dÉ dadc" Limjree dê leilura ê âlarÍnês fiínimâ§: ALARME§; lir!]iiôs âir.jstâvsis e
§uionràl,ca' parâ §psz I pd§o, mâxi*r*3 ê minimo§. Áudb: voruínê ajr:stáva( 2 min*tôâ dê
silêncbso oú de§r€adô. viBúd: vâ!ôÍe§ d9 spoz e p§'§ü, e bâíra de araÍtapiscâfào índícãndo
qr," argrrn alarÍnê toi urtrâpaÊ§adô. FUt§§: íaixa 30-?5s hpft rneclsÂo: zugrn
RE§OLtr-ÇÃü: 1 bprÍl TEMP* âE MÉOtÁr I ssgundô§ *arUnnçÂO: rntxa: utOo*pRrctsÁ*; zvo ne§0lr:çÃo: 1% TEMP0 0Ê irÊDrA: I §.gundê§. ÀuBr0: 0s á,aírn§§ ê
PÚl§Ô dvíâr*Ô pos§triÍ tônatidâde variâvel côrn â ínudânça no vqlor dã §aturaçâo> T§.1Á: lipo
rnonortomática dê cstÕdo íriô. Târnsfiho dâ t*rã: 32 fi'r r 37 ffiíí {â,turaxtâ&urâ) cuÍva
plêtismogr.àíicâ: cristôt tiqilidô. p0ssulR ÊsGlsTR0 §A ANV|sA

031 Oítalmô§.ôBiã :,_árnpâdât â{í$imô d€ â.S V, ,{sí}onHalc{isnã ü{ LEO.
âcoÍnpâshâdú dq 0a !{i.npâ{iã§; Seleçáo mínima de o aberturâ§, com íi,tro livrê dâ yêÍmslho
{utiliável em qu*tquê. âbêriufa}: Fi[ro pdâriãadôí pãra eriÍn,náção dê reÍiêíô MíniÍío dâ ?0
lenlês pâra a]usres de dioptrÍaâ: FÉixâ fiínimâ d€ diôptÍiâs: -25 ô faa: ltárcâdôidê diôplriâs
il{minadô; saidâ rJe ruz ê âbêrtsra se,ada à prevâ de pÕeirãs e susiras, gorscha de protêçáo

,.SO U N 1.0§3,06 MED'CÁTE

i.433,,3 t{Âo corÀ,ritô§
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o 
r,r,"i"ruio do cândirro rr* Âhre' o \n -trüt .4§ült)Üü{ -Ü1-1

Pnsão Preeenciat 6ãa0l6 l- ffi. S*4.S2*4**W&"
FRopo§rA rlc FoRN§Cfl§ENrO rlr pnoouros Í §ERvtÇo§ ".**mly§fft$.{L§__ "ÍÉD§EHO§PrrÀ.ARÉS :.TDAc.PJ: 11.r0r..rE0ltB01-01 Fo.,r!c.do.: EEwEFRo[urcs iáco6 rr]§EraurE r1m êl!|.á: oío{v€Ohoü,5r.co;.-ãá-O,ii.õàriião,iãl-. -

Eh.lor.ço : tdlA ms câRÍvEttAs ô34 BAxRÂcqo- vÍ.A tAtER_ CUEnBÂtrR- CEPEI6ÍO-O7O T.LÍoo.: 413042mS Íâr: 4tiro4a)9g7 wdrh€íhrcritlo Ét aurlr 90€?44885 Contidor: VAT\êSA cofsIANnA
kpr*aonta*ta : Gt,l§TÂVO tffiE CAm' CFFtStfr c íLdltttrofl ffiff ffitg - P

cPFr 08a.285.21S.16 n§a rrs40§s7ü
Êrd.rôço r.pr...nt llt : RtÀ tlAS C^6IE.ÍÂS 684 CASA - VlÂ mL[R _ O.fíIsA/rR - CS816'G070
Ém., 

'.rre..rúrb: §rr3l,.v@rudi;êFodúo!.coíLb Í'bíoír npJt..n!..r.:4tãx20996

E Ít@:l-AA Agaô.hr 360'i - 3At€m3ÊAs1- Clr(lGAittr Conh: 2,l5d,-l D.i. a. .txrbrr.: 18/i2lã08
Êorn crdo. .rqud.rd. coro ln &ãwi'rh P-rrcP 1. Púdrro / &_'viço . . - . dds ü,ra. ,,.aô rrrtu r,.; -- É.r.@ unrúíô a,.ço ronrpgÍa evitâr Íiscos nâ l*Írtsi Çââêça êm AüS rêsBiintê â impâcto§; Ctipe oa rdãeãteffir

lígaldesf[a ifitç{rádô ã§ *abo; Cabo mptálicot Alimfflsâo âlrâçês dê pithas ãlca,iÍrãs ê ou
hatsnâ rÊc€ríBgávar, êm ôaso üê bstêria Íêsârrê0áver dô.ê âcôínpâ'hâr íêaârrasador de
bâlêÊâ: Ê9{oi6 il.ciô ou rigkloi Garêfllis mÍnimã ds 0i ano;tdsnua} de instruçêeiem
pÕrtr{tiêsiÂpreseôisr registro na Âft ViSA.

012 C{}r,.itiflts Odonialogico-Cadêirâ, Eq{,iro. Re{têtôí, unidâdê
âuxiíiàÍ âcôprâdâ à cedêir.: coniúnlo üê §quipamenÍo* ÇcÍriÊqrív6i3 ê prêduid§8 pdo mêÉmo
fãbrbaniê, composto Êegisrm no odsntoróãícô Êdos conrponêfl{€s abâ,xo reracionrdo§:
lN[,ETR0 {c6dcií4, eqüipô, r*Ílêtôr, unidads Cadeira Odontô4ógka. E3truiuÍâ Íâbreâdà em sçô.
Tra{ârtentÔ ânii'conosivo. PintoÍa êpÓxi êu elelíostáficâ ,Bã. ã§t8hit'dAds e8Étic8 É dinâmicâ
êín todas as posÇões <!e r,Í§o e ÂNVl§À âuriliârãâôpladâ n6 gua câpâcidâdê ínàxiíliâ- Basê c/
proteçâo êm boríâchâ ou mat*nã, §irnilar. á cadeira| Revesürn€flto do Gslofâmênlô eín fiâtêíiâ,
Pvc lamiilsd§, §ern rcsturâ§, na cor vards crârâ. protêçáo priistica p/ or pas do rãcbnrê.Brâçodâoâdêirâcífo.ínaloeíixaçâoquafacíitemoacassod pâriântô.§fifôstodscâbeçâ
ârÍicúável. Ç/ mcvÉlênro rrrfigitxdinâr. Àciiunameotô âríâvós dê ô,ômandôs skitricó3 cl
atuêdorêê hrdrôuticos ou mots-.eduto,õ§. contíêiô d§ pá (pêdali g ô§ ,n§vim€nto§ de §ybide ê
dê3cidâ do &§sêntü € do 6ncastô. Arimenraçào elêrÍhâ , r0 ou z2D v {60H2}, dB êcor{a c/ â
rsd6 locâi do múfiicípio de entrêsâ. Resisiêncía de cároâ minima {re apíoxi,rãda 140 Kg.
Fornocimen{o de d.ntas bâixas ê oirrrâs nécêssâaias d ã pêrtêits i,êtârâção do equipamento,
c/ lÔda§ ãs inf §rmâçô8s sôbre âlifnqntâçãs êlê'iÍicâ§, hidráuticas Ê p,lêt málicâ§. Fonecimento
d6Ínân$âisd6opersçÂÕêínâí|uaisdê$erviçoc/visla_.._. _êxtrlodidâêd*!âlhâmsnt$Sâs
peças, priaoipais dêf*itos ê coneçáee. cJ diâsrâmâs dos *i§lemáe êrêtÍiôo$, mecânicos e
íridráulíüü6^ Garantía ftiniflâ dô ccnjunto dê 12 mês§6. Êquipô ôdsí,rológtco iipô câít ôu
Écopiâdo. {1ipo cart Õom §§tnrtu.* môntâdâ sob{§ íôdiziôs ê tralamônio anticonosiro. Tipo
Âoôplâdôr biâçô ârticúlâdú, ôom ffioeimênle torbntal, cl bá{ônle§ d€ f im dê cuf6â ê
movimontov6fticsl). Trê§ iâffii{âi§. §êÍrdo0í 9i micÍornÕÍôr, cl spray {t;pobôr*êa}.01 praâtá
rÔtáçáü {tipo borden} Ê 01 ssringa §íplbê. §$pcílê das pofitas c/ êciaflamsnlo irdividuâl ê
a[lÔrnâti€ô. Fintlíâ êpóxi Õú êle{tüsááticâ. totálmenls lisa. Siaiema dê dêâtâÍêcçÀn dâ dutos dê
água e *pray e/ !álvula aríli-refluxo. pêdd de aciôfiâmenta do êqirípo Çom contrclê vanúyú
{Êrogressivo ds rô1ãçáo dôs instrum€nÍos}. com caixâ dê rEâÇâô {dtârri§{irçáol, §end! as
Ínâí{üâirâ§ ãraêdofidedã§ ê ligas ê scntenda todas çs ê6çsséri$§ nscêssários â su6 instã,àçáô.
câiÍâ de rb§§§' (di§tr,buiçà[] indápêndÉnrê dâ ôâdáirs. gêee.vâtôri§ {re água rlo eqrrip. e
§iâl*fiâ dê dssinl*cÇâÕ ern 

'l]ateríel 
1,'ànspâr6ntê ôu trânslúcoo, de no minimo sús ml.

êsndâiá$ íêífioví1/êÍs dê âço. unidlde ruxiliãí. acoplada à cêdeir8. gãcia dã suspi{êiÍa
remôvivel, em põÍcerana au cêÍáÍni*a. Râro 9ÊpsÍ"dof dê detr{o§, ,rxãdô à unidêde dê água oü
à caixa de ligâÇãô. rôsêctêdô á íxângsêiÍâ de sucçáo. Registío p/ âciônâfiêoiâ dâ ásuá dá
cuÊpidêi€. minimo de t)3 {dri§} ter'ninât§ de §ucçâ4. c,1 diàm€tro aproximãdo de o,s àm. c,,

1.00 Ul.t 13.§00.00 PALLÁS 1S.§89,9$ '10.689,§5

s§ro
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C!fJ: 11.1§1.480/CIÕ01-0.l Fsrnecedor: trEItVEPRÕffJTO§,reÇCI§ í-§§FrrALÁRÊS L"mÀ

B:d*reço : RLIA OA$ CARM&rA§ 634 EARRAGAS - VerA F{AUEH - tlj§tlBAlm ^ trp8.1$10-070
lnscriçâo Est*dual: 9ü4S28488§ §ontador: VÀNffi §À mil§T Ahlllt,lA

t I " lu [ -ú*üuruuu x*l] t
t. H. **4.§284**§
. EFETIVE PRODUTO$

M ÊDICO-IiÜSPITALAft ES LTOÊ,

E rnait: eretive@hotrnaircom 
Rua Dae canneii?*s, 634

Víla Hauar
releíone: 4130420ss6 Fax: ap.Qflfpãtntrfiq§1.:ht tngtgA - p

Te le lone contador: 32251 823

Omunicipio de Cândido do Àbreu

Pregão Praeencial 6A2§16
pRopo§TA DE FORHECTüII§NTO Oe pRODUTCI§ / §f RV|çO§

§& pr*se ntanter §USTAVO CARRrcA CPF: 084.â&§.?1S-1§

Brdaraço rêpressntanta: RtJÂ ÊÀS CARltffi-ÍIÂ§ 634 CA§Á - \lLÂ }iAtffi - CUFffmlpR- CEp81§10-07§

&m ail ra prs s s ÍÍã nta : gus tavoffinrdica$rodutos.com br

§anco: 1 - B§ Ágêacia: 3663-3 - BAIllm 0O BRA§I- - CL,frrTtsA/ÊR

ffi: 12540S878

Conta: 24ffi3-1

Telsfone rêprsssntâste r 41 3§42090ô

Data de abertura: 1$1212ffi8

Fornecedor enquadrado eomo mitroomprssa §tl ompíês, de pequeno porte (para sbtÊr oa baneí§cios da le i cornplementar n§ Í2í200§].

f,! ]|n a-dtç5 ,. ?rcdot , sÍyt qd. trntrt. aÍ.co &tm b.a ,r.9 untí.!, pr-. ,ota
e p..b rr. ag , !.rl6th. úr 6à.. .rt d, .d Bilr. cm . aOUa ôí.fi. .L aOE .L
racl ....Éi., ún tm6t io .b ract &ô.o Rct e rúrb , ür.!.6 qr .aú!F .adú .
.ôô.s d..to!, ü.rq Íú!!.h...rÍ É. Ge etd. d. aau.I l.rer§d nÍu.C.

i.úprÍo sd.d. ollda- .ríahd.r: 312 óm x .ro o.. c- srÉ. G.Edt á.
12 mêsc§.
çÔNT§NI)0 §ã$r§TRü !,à§ lNirETRO.

Geladeira para glrarda ds yâcinas côm resisirs nâ ÁNVl§Â:

Êqüipãmsnto vêrticâ|, d€ toímato exlefiro a ínlêÍ,1o rptângular, dssênvdvido espêsif isamênle
psrô a guards ciêntiíicd de vârlnã§. csgcídad* pâÍâ armâeenâmenls ds 240 litÍÕ3 {ú!eis},
íerr8§râçào qo{n circulâç§r r,õ âÍ íorçado, Íügisiro na ANVISê., cêmare intemâ êm aço
inoridável. com qualÍo gãvêtâs Ía&icâdaâ cm âço inoridável sÍ]{r si$teÍnâs dê csÍ?trã portas,
isdaments lê!'ffr;co rnínimô ds silco Bm nâs pa$des em poliúíetãno inietâdo livre de CFC,
poria de acea*o vpíticâl coir rdisoí de vidro triglo com sistêmâ anlismbâçãmentô, eqúipado
com rÉlJlaios aspeciâis cõm Íreio. dêgds automátbô com êyapê{açáô dê osftdênse$s. pãinel dê
coí!1ando ê conlr(úe ,Íontâl ê supêríor dê fácil âcêssó, com csrtirndu êlêtrôsicô digitãl aniríô
procêssado progÍaíEável da ?'C s &'C, têÍnpê.âtuÍa csnÍÍrradà âulornalicâííênlê â 4"C por
soluçãô, si§iefirÊ dÊ â,ârm8 so*ôío dê máximâ ê miüimâ têmp€íâtuÍâ, comands dtgitât mio.ro
procaeaada côm tsfipemtuíâ ds rnomênto márima e minim* n* *ainel, sisiffla 3tênüiãdôr dâ
a,aíme sonoro, alarma gonoro dE tâltâ d* ensísia côÍn bsieriâ íeüqfÍêsâvel. Ctiâvê gêrd üê
eí!árgiâ, lüz inlerna t*ínpffizâ§ã ôüm âcioírarilanto êxlâínô masfio com porlá aechtds p§r 50
sesundog e corn aci*nomanto aulomático na âbêrtura da pônã. §qüipamsnto êín 1 ,0 ir. §§lSS
ll3, pôtên{:iâ de 400 Wãtt$, c§rstâ,rlo í48K#lllil, man*al da prô}.iÉtário sm portuguêr,
§iscador telefônica pôÍ. âtá lrê$ númsron, §Blêmâ de âÍÍrêígêncíá integrâdo cuê ínartênha a
le.nperaturâ id€âl dô equipâmêfl{ô por 14 hÕrôs §em energia elêÍrica. Bârârlà aôntía dei*its§
íê Íabíicaçãs pÕr 24 $§se$. Âssistêício Têcuíca do eq*ípãmerito devêú 3eí rlô EÉtâdG dô
Farsoá, 3e não hôuvêr a êÍnpÍégâ vcnaêdo,tâ deverá compromêtsr-§â s taâlrãâa gíãtuitãrnsnté
o itanslãdo dús equiparnsrto§ .té o lôcâl dâ Âssist*nci& Iácnícâ.
EON]ENDÕ R§GI§íRü iIA AT,IVI$Â.

Kil Sâúr,ê AêpÍ,ild{rtiva: Cada kit cóoiêndo: - 1 álbum grêndã de
Íarãiliâr s repredutivo conieodô íiguras ôo,oridâ3 §obrê ô âpâ'rlho ÍEpródutor f êmini,lo,
mâscrdiflo, âínâmêIrtaçâó, mátodo* §ônlrtceptivoâ natuíai§, râélqdo$ dê banaira, mélodô9
quimlcos ê fié18d{}§ detiaiiiyos. §eÍê ssÍ âpresanlâdo em eâpâ du.a § $pirâ, tipc'sirê-o".
Dcva ronler Fisinâs sôriâdâ§, teíldo no vêíso dÊ cada lâülí,a, têxtús sxplicrtivô§ sôbrê ô
terna. 0ôv6râ âcompanhâr mânual soble oflêntãção êôntrácsrlivr cofllêrfidândo ftetodos de
bâíÍaiü {diâf râümã, DlU. píeâsívativô mâscuiinÕ. prssêryâtive f êínt'ninÕ}; máodÔ3 quirnico6

{antisün§€pcbnal ôíâ1, vâgínâI, instável ê ôontÍaÉeptivo de êffi€rgênüiâ} e rnétôdâs derif,i{ivÕ§

22 S30.00 NÂ0 COTÂMOS

4.§44,67 NÃ(] CoÍÀhtü§

037 1.00 UH

í,o0 Ufi

0.0§

0,üfi0.00

O6

Ê3q
esPÍ(}xlá - Vãsáq. 1.1 ? 1 av§,J}N*ti'»}9
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Qlunicipio de Cândido de Abreu Píir.r)tm 16

Progão Ptt*Íolil 6220í6

PROPO§TA DE FORNÉC|i|ENTO DE pRODUTOS 

' 
§ERVçOS

ctgJ: 11í0,1./|80/0001-0l Foín§cldo,: ETEIUEFÊOü,TG iâC6 tlGFÍIAt FES LIü Eií'I: sí€fi,ê@hordcom

E:d.Íeço:RAoAscARlE-lTAs6348ÂRRAcAo.VlAt.AUR.q"n'IEÂ/ÊR.ce8í81G070T.h'oí.:tÍ130,1209t6F.':4130420997c.lrii,:
h.crhlo Bt düí: gO{ 4885 conldotr VAI§A COI§fÂüm}t T'btollr cltltrílofl 32251823

ÊÉ.r.9o r.pt ..nÕíi.: R"tA OÂS CAF ,tLÍI § ô34 CASA _ vrA xAt§R _ q'BltA/ER_ cEPsl61GO7O TeblorÉ Í'prclen.. 
':413(N20906

Bm ai! íâpressntant€ t gu§lâvü@rr*dicalprodutos'cornbr

Etanco: 1 - BB Àgência: 36S3-3 - BAhIW m BRASL - ü-RÍIIBA/PR kta dç abartura; 1âl12r2mgConta: 24563-1

aÍlciqx da laicomplomêntar no 11312ff)6).

füN]Er,l§ü REGI§TRÔ N^ Â§Vl§Á.
PRÊçO ]gT,L OO LQÍE :

?0ÍÂL DÂF&SFO§ÍÂ;

â§.ã{4,§§

t6.4t{,§f

Vatidads d* proposta: 60 dias

Flazo de entrega: 15 dias

'âi .3 *,â .4§LJ/Utx)I-ü1 
]

í" §. *ü4.SâS4*-8S
§rffiTtv§ pt0tluTss

u*otct-t ro§pI?AlAR§s nüÂ
Rua ffia* üana*litas, S34

Vila Ha*or
^Ê# aln+n n'7n " rr lrâlT{sÀ" F

\ff

FROüJIOS À&00§ l-p§Ffr
CÍrFJ: 1 1. 1 01 .480/0001 -0"1

ffiPrffits- V63ác 1 'l 2'1

§yf§§1811.221Q
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÀ
coMrssAo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO A6212016
Objeto: Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo
com a Resolução no 604/2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLA EA PROPOSTA

Razão Social: Efetive Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Endereço: Rua das Carmelitas, no 634- Vila Hauer /CEP: 81.610-070 - Curitiba * PR
CNPJ: 1 1.101.480/0001 -01
lnscrição Estadual: 90492848-85
lnscrição Municipal: 572460-4
Prazo de Pagamento: Conforme Edital
Prazo de Entrega: 15 (quinze)dias Conforme Edital
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Conforme Edital
Todos os preços já inclusos no valor final do produto
GarantiaA/alidade dos Produtos: Conforme Edital
Dados Bancário: Banco do Brasil / Ag: 3663-3 Cic: 24563-1
Representante Legal: Thyago Spaini Lopes , Responsável Legal, RG: 12.622.217-3 CPF:
A51.227.119-41, Endereço: Curitiba - PR - Email: efetive@hotmail.com

Declaramos quê a validade da nossa proposta comercial é de 60 (sessenta) dias. Declaramos quê
nos preços unitários cotados estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, montagem,
embalagem, todas as despesas com reposição de material, bem como quaisquer outras despesas,
diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega dos produtos em Cândido de Abreu.

Curitiba,04 de Outubro de 2016.

AVO HENRIQUE CAR
CPF: 084.265.219-16

RG: 12.640.687-a
REPRESENTANTE LEGAL

Rua das Carmelitas, 634 - Hauer - 81610-070 - Curitiba - Paraná
Tel/Fax; 41 3501-7359

t,
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lrlodelo Produto l.lédico:

Pro{g§so!

Orbêm do Produto
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Detalhe do Produto: CANETA DE ALTA ROTACAO DX

i NamaNome da px INDUSTRIÁ COMERCTO E EXPORTAÇÃo LTDA
CIIIPJ: 9?:2?§.e38/0001-se J Autorizaçt;i

CANETA DE ALTA ROTACAO DX
80055 1 1Produto:

i

i 
Modelo Produto trl&ticor

I

I

I

Mega Button

Mega Torque

Mini

Mini &"rtton

Mini Esférica

s00q51 lnnn7Registro:
Processo: 2535 1.025220/2005- 1 I

FABRICANTÉ:
DrsTRrBUrpoR ; DX rNpÚsTRrA COMÉRCO r rxponieçnô LTDA - BRASil_

Origem do Produto

-!--'!snç*a_ç--?-o_qs-Bi*_o_i
Vencimênto do Reaistro:

U:MPtQ-Bl§Ço
VIGENTE

<< VOLTAR

8sf

Âgencial{acnnãldevigilânciasanitária-setordelndústriaeAbastecimênto(51A)-Trecho5-ereaEspecial 
57-§rasília(DF)-cEp71205-05ü--t.el: (61i

3462-6llú0 - Disque saúcte: 0 800 61 1997
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Con*ulta de Produlo

cor.llufiTo PÂLLA§

ATHENÂS PLUS

[.4ÂXIMU§ Ft-U§

§UPRÊ,MUS PLU§

801s&37000{

&q

8015837

5? - tlrosília {l}r) - CEp 7l?(rt-Ü50 - Tr:i: iÓii

".:' :!!, .;- .

I
I*-4
!

,...-','}

-Jt---*- - -*** ----- 
*

iPmduto:

I

i xaacr prcduto l4édico:
i
I

Í

fficAÍ.ni:] FAirAs lúsúsíruÀ E coMÉRcIo LTDA - EPP - BPÁ$L

msrtrrsulDÕR. : PALLÂ$ lnpúsrxra r eoP!Éncxo t194":§IL"Bi#

Âg8fieia i,t*cionx! #â Viüitâ$üjê §*fiitériã - Setror de Indú'tYia e AbattÊcimêntc) (§IÂ] * Trecixi 5 -' ÀÍeõ

3461-ô0ü0 - Di§gue §kúde: * s*Ü Sr 1**?

I Proccsâôi
Pill*--,.-"*-'..'..

I Origem do Produto

.À- h-*i^.r^ àÂidriilí§{ri§Àn§lÍlÍâ $r§dut0 deklhe.asp
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DX

02.228.
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DORIÕT

I
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XoUUo produb itêüko:

a

I
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&'íí '&
Consulüa de Produto

CONSU I.'TA PRODUTO CORRELATO
J" L ononr,* tfâti'nsl
*l 

f- do Vigilt6çr3 96a116ç1o

Detalhe do Produto: DESFIBRIIÁDOR ISIS 8qt

ÂgêncàNacionalclevrqilânciasanitária-setordeindústriaeAbastecimento(sIÂ)-Trecho5-ÁreaEspecial 
57-Brasília(Dr) -cEp71205-050-Tet;(6:t)

3462-6800 - Disque 
'aúde: 

Ü 800 61 i997 
i.;,ii.,:.-:!\1.. ,iri).r -ili ,..,

rNsrRAMEp rNpus-rnn uÉorco r_rospmun Úma

DESFIBRILAMR ISIS

10242950010

25351.309467/201 1-56
FABRICANTE : Instramed rndustria Médico Hospitata;tTDÃfBRGii-
DiS.IBIBUIDOR : In.s_tr-alned Indqstíia Médbo t-iospitalar LTDA - BRASIL
III. ALTO RISCO

1UA712021

http:/ÁuwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta-Produto-correlato/rconsulta-Jeroduto_detalhe.asp
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Ccflsirltê i:s Prúdutü
iü, i:t'11

-,* Mi*içr:drlt} de Íturrk$*
': 
*":::4r'ar #& ipr 6}@';:;&r:r@: iwJw.@Lr*1í&r*1*'N:y&@mrwiry::4jffi i#.#r#sw
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oet*he do Froduto: @Ums nnÁs,{§e,wsle{ÂLtyty

" - t-"''
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, f !1ry9 ryÊ yriRo A NÊR-órDc rü;írÁíççf fq1i 4_ütôi'' 

* -
i 064a; r§45

I - .... ...

i 800I16§0034

i;sis!;sr;9E1qÍ,.§l;: : -
, FÂBRicÀMr€ r wercn Àiivu Giilii psi: ÀxrrrÂN*Á - ..

r FAB&ICAIITE : W§.LCH Arlyt,t OÉ MÊIÍCO, §. DE R.L DE r.V, " Má{CO
i FABí{rCÁNr§ j wÊLct-t ALLYN MEDICALmOCX,JCTS " rsrÀfus unroos
I I"ÁBRICÂI.JTE : wELcH ÀLLa. INc. . EsTAúi uúDÔ;., 

._

origem do Froduto 
, §iffifiiü§ i Hf[l it]§ trffiffi-, tTffllo, . o . M$rco
r DÍsrRrBUrsOR: WELCH ALi.\1v srltBH & aô. íe-- Àüiuüü
: DI5TRI&JíDOR ; M§ IIIJ"IER}{ÀTIoNAL INc. - rsraúI uliinos
i m§TIrI&J$tüR i wELcH ÁLryN MEDtcAr pROúaT§ - dÀnos uryrnos

v."ciqrá.i, d; *;;-;l;;,: *iiiii!i{#ipx: }v§rçI-4!1)fl"lllg' :r§r4oo;;üDo§' "

&3
$bme da §mprüsâ.i
cÊp,:
Prodlltqt

Modeio haduto Módicor

negictroi
Prscêss§;

:8001168

firtrliii) í}ír) - fiil:i2il5-ir\í; - f!,1. ,i

i{Âe*7-afi\4§a.g üv.hrÀtslalisdCü}§r}|tô-Froúfo.-Êi§-rslalo. rcrrrsuila;ruluto*deH f}e.âsp

https://dpive.google.cqrnrurive/fol{$q/Qpjcmrz4bo3NWFN RbvJZRzezwms 1t1
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Consulta de Produto

&:=*di
-'".L *oo*ci* H*êi*nüt

1 I d*Vlpilàrcl$Srniráílâ CONSU L'TA PROD UTO COR RIII,ATO

' :Al . r:' . ,: .. i . rr, .Í ,,.:l: jii:. _iit,;l

Detalhe do produto: Yis

346?-60íJÚ - Disgr"re saúde: 0 800 61 1997 
i.-:. ),,: :irii-i - ;::;: , ,,r: r!

?9RlA ruDvsTRIA E COMEROO DE rqulnnr"relrros
50.208.27 1/0001-05

1033217
I..U{LADOR NEBULIZÂDOR ULTRA-SONTCO

Moddo Produto M&licol Medhate MD 2000; Medicate MD 3000

Para Nebulizacao de Medicamentos

2535 1.082910/2008- 17

FABRICÂNTE: DORJAI rA E COMEROO DE EQUTPAMENTOS MÉDTCOS LTDA - BRASTLplsrRrBurpg§.: poRrA rNpú.írRrA E cgME8cro pE Eeurparqrúios úÉáiõoslioi-'bnasrL

http:/ 
^/ww7'ânvlsâ.gov.br/datavisa/Consulta-Produto_correlatcy'rconsultajroduto_delalhe.asp



--,I .L Egarcio t{ôêi§..írst
-l í* dÊ Vistltnct* §rniürta CONSULIA PRODUTO CORRELATO

i.::liiii ,:;ttr"r:l:.;,t *iii;ll'lli l)i:r.,ti.aJ,. i : r .,: :i1..;.t,-1,., I

Detalhe do Produto: MICRO MOTOR DX *r
Nome dâ Empresa: Dx INDUSTRIA couÉnoo e rxponucÃo rrnÀ
CI{PJ: 02.228.938/0001-99 Autorização: I aoOSSft
Produto: MICRO MOTOR DX

Moddo Produb Módico:

DORIOT

INTRA

NomeTécnico: Micro Motor Odontolooico

B-ç-s-!.*g_:' _*. --_ 800551 10003
Processol 25351.02s236/2005-12

Orígem do Produto FABRICANTE : DX INDÚSTRIA COUÉNCIO E EXPOÀiÀAO r-TDE. BRASIL
DISTRIBUIDOR : DX INDÚSTRIA CouÉnoo r rxpopiarÀn I r-)À - RpÀcÍr

ClassiÍicacão de Risco: I. MEDIO RISCO
Vencimento do Reoistro: VIGENTE

<< VOLTAR

ÁgênciaNacional deVigiÍânciasanitária-setordêlnclústriaeAbãstecinlento(sIA)-Trecho5-ÁreaEspecial 57-tsrasilia(DF)-cEp71205-ü50-t..et:(61)
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Detalhe do produto: OFTALMOSCóPIO MD

Nome dâ qLMÀrECrAríüÉóil:c HôsprrAimEsnÃcRôsü"f LrbA*--"-"*--
CNP.IT 95.433.397/0001- 1 1 Autorização: j aoozozrProduto: u r.r ArJvt{-)S«) PIo .l,l-D*

Omni 3000; Visio 2000Modelo Produto M&lico:

Registro: .,UU/UZ.TUUIb

253s 1.577848/20 10-12
...

FABRICANTE : MEDICAL DEVICES (PW) LTD. . PAQUISTÃo
DISTRIBUIDOR : COMÉRSO Or PiErEâTruS UÉOriOS UOSPMAUNES MACROSUL LTDA - BRASIL
DISÍRIBUIDOR : MEDIO{LpEqCEs(pyD LTD. - pAeursTÃo

Processo:

Origem do Produto

vencimênto do
I - BAIXO RISM
VIGENTE
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Detalhe do produto: OXÍMETRO DE PUI.SO GtB
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oxiNrrno DE pulso GtB

2s351.s13210i2015-69

FABRICANTE : GENERAL MEDITECH, INc, - CHINA

III - ALTO RISCO
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Consulla & Produto
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CltPIr ?§.7q?.4sr/0001-33 1051006
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Hoddo Produb l.tédlcol
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[egir*ot 10296S000S8
Proaesüo: 2535r.409S131201:-44
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1 Máscara

Adults

1 Máscara

lnfantil

Inalador llltrffis0niso
ffi# ffi#wffi

> Sensor de falta de líquidos no recipiente

w Controle inteligente de temperatura

de operação

v Baixo consumo de energia

Carregador parâ,:Câ'

iopcional)
| :::::i:::::::i":"::::::::as 

Tácnicas:

Vôltâqenr: 1 27 l22A Volls | ôpcionâl 1 2v paÍê uso em automóvel

ConslJÍno de energiil: 40VA

lncorpora fluxô de ar (venlilaçílo positiva);o
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Tirncr <le dt+slignnlento âutomático â cadâ lominulos + 5 minutos

Sensor de íalta de lÍquidos no recipiente

Controle ínteligentê de temperatuH de ôperação.

Í-requenciâ de operâção: 2,5 MHZ

Iâmanho dãs pârlículâs: 80,70 entre 1 e 5 micra

12 meses conlrâ dêÍeitos cle ÍâÍimção

Assistência Técnica: Permanente

ReOistro Anvisa 1 Cr3002't 70032

- Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

- Assistência técnica permanente
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CEC Nr. 120524-r30El1 - 1 de I

DF-4001 - Detector fetal portuítil
ANVISA n" 80127840006

Soneu utilizado piua detecteu batimentos cardíacos fetais.
Modelo poruítil.
Gabinete ern ABS.
Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.
Ausculta de batirnentos cardíacos a partir da lff setnana.
Alta sensibilidade para ausculta coletiva.
Saída para fone de ouvido ou gravador de som.
Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a Z,ZSMHz.
Faixa de medida do BFC de 50 a 240bpm.
Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo.
Compartimento pala a bateria na pafie inf'erior inter:ra.
Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no aparelho).
LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal.
Acompanha fiasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para ausculta ind.ividual, esso de
couro sintético.
Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 19 0mm.
Peso líquido: 360 gr.
Produto projetado em confonnidade aos requisitos das normas:
NBR-IEC 60.601-l e NBR-IEC 60.601-l-2.
Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.
Assi stência técnica permanente.

MIirlPE' - IiQIlrpÂMHNTOS ]{ÉDICO§ L:rDA *Epp
cNIT: 03.155.9§81000t-4$ - INSCHIçÃO B§TÂDLrAI.,: 582.482.268.I I2

RUÀ CAI\.ÍPn{AS,2lí8- VILA ELI.§Â - rONE/r'ÂX (r6) 3231t.0300
cEp r.l07s-070 - nrgunlo pntr?o - st,

*:wr-r:"msdlrpj,p_um"Jx BrçdUpj-Qr-ruirtpCi.çl»;br Páginat det



,ff

tffi e#-?rü*,t*§

ftt*sr*pi*:,l,/tr*'â' iro't;1r"fu I t

qJ l#*rk il § ** cir:ir.r;*ir: ríss*ur: i*i-t'r iiL:lni**',àr: *rr*t* ** â.i.!
ct-i;rir*a**.



9oa
t-

r ü M,üt5l Mxrk H e urn ot*sr*pi* pêrü diagnostlcos rnediros,
rndÍcarJr: p*ra avaliar tafttü â pÊrtp internaluantü ã flaít*
êstÊrnê dç auuids,

" Ilu;*l,naçãr: hranra e qie *rto hrirhü, c*m excelsnte nitid,*z a
irnr*:sm
* {snexêc Fãra Feru de rns*íiaça*, pcssibrlila avalíar
,* rnohiildad* ds mpmbrxeta tírnpàníra (peru rpricnxl].r Especulos disponíveis em diversos t*ma*hos * mode{*s.. Fãcil sr*bstitu:rçã* da lâmpada au Lsü,r {.aba pr* rnetaí recartrll"}ad* par* nielhcr *§gorx}rfitâ Ê
sÊgurrnÇã durante ü exêrn*"* Iteas|atu para cnrlrcle de intensidade da luz.r &lirneretaqào atrar;És de 3 piihas *,lralinxs tiprr C,r {abc rnrnpxtives r*m t*das *s rabeças F,tark ll.

{ii tii}i)fÍliii,i;ilii:t:-ri:{t I;i.t* ;,tt.i::r.i-:ui:rl.ri:;::ri: ii {:rr}ijiji.r:"

r ü5 Êsp*cul*E Âuncuiares &utr:cÍavâueis {2.5, §.S, {i,F, S.5 e Srnm} f,}üer Ll I §stqjo §,,larir para ntcsccpic * Eeus xçesscri*ç M0;F

Sen*fír**x

. {lurninaqáu direta de 2,5U prapoxirna qu*lidade üe rlurninaqâu.. {abe{a jnteiramente rnghiiica ccin }ente removrvel,r {ampn de visÉ.a ,:o{-n ãunientÊ dê & vezÊs.r Abertuya na base ds cabil, permile utlliaarr âratel"i* r*c*rregáuel.

In§mrnrmç&sr ?ürr*irag

'I 
ranEr*+sEoÍ* ci* L*a: ülret*{-&rnpada: Vácuo, Hasógena*u Lf,S

Materiaí da C*beç*; Metal
[4.-ltnrr*i do {abo: lr,{etal
Ârabarner:to d* f*foar Recartiihada'I ensn*lr I^SU
Âiim*ntaçs*: I pilii*r tipo I
Reoslatc p*ra cantrule da lurr É*sçuj
Lente {ie aumento: A uezes
{ompr+rnento Tctai; 1g5cm
Êesç Total: ?O5g
Üarantta dr: equxpan:ento: I ano

**rt{f}*açS*x

r Âl.lUl5A; ü**7§Z rüs.t:
r l-UÂ U.5. - Foçd and ür.ug Àdminisfraii*r:
r Cl r]12ü
r 15$'!34Í)5
r l5ü9Qô1



il: * ii ç n ; r: I : ;t n ü r*i; I r,; l i., ras l r * I i\ :]íi4{

'_ 
t l lrrrci, i irildri,rtrtr:rn.lr'*r:ir, rlrti:rIirJc s{ili Ir1!:Í.Jrn.i:{j:r}:: r}:iÍ? r-1r:rl(}r

ilvr:tl:tini;ir:ir rll ilr ir rrurlrnr,::.

' \t.rrl<le.i. .1,)nt,,i\,ir .\.\.\ll rl, ir.sisrir:cr,r .i ril-rÍ!:ti:trt!.. Ili:rli: r:rir dc untr rlruÍt rlt. :rti ,.:i] ,:;I, ti,ir, ;.lr.i*lrr.,t r Ílàr, pi1,çiç, x
r:rrlilr:rr::li r.

. (irr,.ruriit <h: <rliil.lrtar, 1:,;r i.r;r<r..

. \l:rrrr,rrr. rr,: 11ir.r itrq),. n.rr* tiir.il \.r:ri.rhrirq,ii,.

. I.(.1.r í li\ rc rlç, i;í1a:: rrrrl l:;tilr tr».tt,rrllrlrrrli:,
' Ilr]iarí] illitítltl,rifi i:r11 ilru1:*.itit"it,r ç *§4ii,{,a(i(} 

l_..,ir.,1 Í:xr|ci,rn,iir}riir,,
llj {t{tr! i,
. l lr ir.i:i.iil rr c, ril .iuni>i lirl*le i;v :iir: l i I l.atLi{ ) i: i(l{,r.r.. I)<:sit:t rr'1,titi,n:ii:,, {.lti!:r l)iirr:i.it.. tllthlil.lrr r:inr li ttai, (ljrí.ji:i ,,U
{ r:(j(r{ r (l:i

' \ r rr, irir:ti riiirr:,: (L: iiril:!iic;:r' r', ypr:itn:; i :.

(}rru
$cr

* r,.,"r i; ;; rj lr i I i: t li r: * Í i i i ;{ } tr, ü i 1; V,i r i i: i; g 
| { r,i 1, t t,,j tt

0urahilieiarle, conÍorto, mais leves â resis'tentÊs qus as brâÇârlciras trariicionais

' i)rira i.i"r: 11)I !:lr\ (jr:i(lt nrr:riifr,iclr * iifiqttt,,itt,tt:rjirj(rirr)li
. II;li'{ji(lirras r:iir: i:t{Í;it)Ítt 1,::ii.ritií:,i c3í1a llil{t.i1.tti1(
'i.:., tt tiI l;ircr:, t;iirrir,"ri:rir r) 1:jjjí,r] r.ir:i ir.:tç:iD rrii:r:ltir:;

9ur

' xr rl i | íIt lt, t.l

:.,. |t: : i :.:' i:ii;lj' :, :i iií ií]:!liii,li,rl ti I I

Um Tubn

#508â-07 \*nrr;rr,ri iJir . i4(rrr)
#5082'03 lr',târ:rij ii-t . lrk.:r,
f5082-§2 (,riliri-r :Llr - 2ljr:r::)
#5082-43 \.1:;ip, ,lr) Jicrri:
#5082-44 ,:\rlirlrr, l.;ir{,r l-1,1 - i-I:rri

l1

Ü0;§ TlrDü'

+5082'08 intrrrrrii ii"i )ri(rii
#5CIfl2-24 t..r::';ilc',r i !it - 2'JcnT j
É5ü82-25 .\iluirr) i^11:i .lf,r:n.i.:

§5482'26 'l,tlrrirr, l.;rrEii í.1.1 . ilcrrri
#5ü82-78 { ,,:..i , trr {,Jr::r'



rorpffieilEe

Hospitrônica I CNPJ: t7.737.42810001-14 | Inscrição Estadual: 90624437-39 Endereço: Av. Célso @rcía

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 I hosoitronical@omail.com





tlllorplhonlco Página 1

Londrina-Pr, 04 de Outubro de 2016.

À

Cliente: Prefeitura Municipal de Candido de Abreu - Paraná

Ref.: Pregão Presencial 6U2016

ENTREGA DOS EVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAçÃO: Oia 04 de Outubro de 2016 às 14h00Min

ABERTURA DA PRESENTE LICITAçÃO: Oia 04 de Outubro de 20í6 às 14h00min

TIPO: Menor Preço por ltem

A Empresa HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA-ME, com sede à Avenida Celso Garcia Cid,1559, Cep:

860ü00, Londrina-PR, Fone/Fax: (43) 3341-0006, apresenta a seguinte proposta :

9rrr

Item Nome do Produto/Descriçâo Und oü Marca V. Unitario V. Total

1

BALANÇA ANTROPOMETRICA - ADULTO balança digital adulto com régua

antropoméüica acoplada, v isor em LCD digital, com capacidade para 200 kg,

com div isões de pelo menos 1009, pesagem imediata dispensando pré-

aquecimento. Acabamento em linta eletostátca. Tapetelpiso em bonacha
anüderrapante. Pés reguláv eis em borracha sintética e com seletor de v
oltagem de '110 e 220 v . Af erido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um)

ano. Garanüa mÍnima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso

em idioma porfuguês. Assistência Técnica do equipamento dev erá ser no

Estado do Paraná, se não houv er, a empresa v encedora dev erá
comprometer€e arcalizar grafuitamente o translado dos equipamentos até o
local da Assistência Técnica. CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO.

UND 1 BALMACK R$ 1.346,00 R$ 1.346.00

3

Balança Eleüônica Pediáüica 15 Kg: Balança digítal de medição exclusiv a para

crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mÍnimo, 15 Kg.

Graduaçâo (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display )

)igital com indicadoree de peso com no mÍnimo 5 dÍgitm. Função de tecla Tara

[zerol no painel f rontal. ConsfuÍda em material resistente e de f ácil limpeza.
Bandeja no f ormato de concha anatômica e f abricada em material resistente,
de metal, acrÍlico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláv eis, rev estidos

de material antiderrapante (boracha sintéüca, eilicone, etc.) Chav e seletora de

tensão de 1 101220V. Af erida e certif icada pelo IPEM/INMETRO. Garardia

mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de iraúução de uso em idioma
português. Assistência Técnica do equípamento dev erá ser no Estado do
Paraná, se não houv er, a empresa v encedora deverá comprometer-se a

realitar gratritamente o kanslado dos equipamentos até o local da Assistência
Técnica. CONTENDO REGISTRO NO IPEM E iNMETRO.

UND I BALMACK R$ 750,00 R$ 750,00

4
Balde cilíndrico porta detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 liúos Totalmente

consüuÍdo em aço inoxidáv el, tampa acionada por pedal. Capacidade
aproximada de 10litros. Garanüa mínima de 0í (um) ano.

UND 4 PROLAR R$ 137,00 R$ 548,00

6

Caninho para curaüv o em inox: Estrutura tubular em aço cromado, tampo e
prateleira em chapa de aço inox, pés, v arandas e suporte para balde e bacia
cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmeüo, f ixação do tampo, da
prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão,

acompanha 01 balde em alumÍnio polido ou em aço inoxidáv el. Dimensôes
aproximadas de 0,45m de largura X 0,80m de altura X 0,75m de prof undidade.
Garantia mlnima de 01 (um) ano para def eitos de f abricação.

UND 1 RENASCER R$ 980,00 R$ 980,00

Hospitrônica I CNPIr L7.737.42810001-f4 | Inscrição Estadual: 90624437-39 Endereço: Av. Célso García

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hosoitronical@omail.com
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7

Detector de baümento cardíaco f etal: Detector de baümento cardÍaco fetal,

modelo portátil, alimentado por bateria 9 v , que permita guarda do cristal. Dev
erá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita f acilidade de troca
da bateria. Medidas: 4 X I X 18 cm. Estas medidas poderão sof rer v ariação
de t í 0 o/o. Dev erá úazer a marca do fabricante e lote de f abricação grav ada
no aparelho. GaÍantia mlnima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em
portrguês, registro no MS/ANVISA, Certif icado de Boas Práticas de

Fabricação. Comprov ar assistência técnica no Estado do Paraná. CONTENDO
REGISTRO REGISTRO MS/ANVISA.

UND 1 MD R$ 490,00 RS 490,00

I
iscada clínica 02 degraus: Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço

lom rev esümento anüconosiv o de cor branca, ref orçada, com degraus rev

estidos em bonacfra antidenapante, pés com pontehae em bonacha. Garantia

nÍnima de 12 meses

UND í RENASCER R$ 128,00 R$ 128,00

I

)
Esf igmomanômekoaneróide porÉül obeso: Manômetro aneróide - montado em

armação de material pláetico, env olta por amortecedor emborraciado para

maior resistência a quedas. Dev erá ser reeistêntê a desregulagemf reqüente,
com graduação de 00 a 300 mm Hg. Poe*bílhhr giro de 360' sobre seu eixo
para Í acilitar v isualizaçáo. Braçadeira - conf eccionada em ny lon siliconizado,

de l' qualidade, anüalérgico, resistente, exúemidade f lexív el, impermeáv el.

Fecho com v elcro resisterúe. Dev erá coÍúeÍ a marca do f abricante, indicação
do tamanho da circunf erência do braço, com o comprímento total de 68
cerúÍmetros, largura de I5 centÍmetros, indicado para v eriÍ icação adequada da

pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto coÍreto de
posicionamento sobre a artéria. Válv ula - peça em metal lev e, de mecarÚsmos

nas operações de retençâo e esv aziamento do ar comprimido. Manguito:
adufto, ambidesfo, anüalérgico, liv re de látex; Bolsa e pêra - conf eccionadas
em bonacha especial de comprov ada v edaçâo e resistência, liv re de látex.
Dev erá possuir identif icação da marca e f abricante do prodüo na braçadeira
e no manômeto.Embalagem - dev erá ser embalado indiv idualmente em bolsa
plásüca, courv im ou orrtro mqterial resiúente. Comprov ar assistência técnica

no Estado do Paraná. Garanüa mÍnima de calibração de 05 anos, comprov ada

afav és de carta do f omecedor. Os aparelhos quando entegue§ dev erão v ir

acompanhados do laudo têcnico do IPEM certif icando sua af eriçâo indiv

)ualmente, bem como hmbém o regisfo no Minisfiério da Saúde. CONTENDO
REGISTRO NO IPEM EAIü/ISA.

UND 1 MISSOURI R$ 500,00 R$ 500,00

Hospitrônica I CNPJ: 17.737.428/0001-14 | Inscrição Estadual: 90624437-39 Endereço: Av. Célso García

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hospitronical@gmail.com
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Esf igmomanômeüoaneróide portátil pediátrico: Manômeúo aneróide -

resistência a quedas. Dev erá ser resistentê a devegulagemf reqüente, com
graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360" sobre seu eixo para f
acilitar v isualização. Braçadeira - conÍ eccionada em ny lon siliconizado, de P
qualidade, anüalérgico, resistente, exbemidade f lexív el, impermeáv e[. Fecho

com v elcro resistente. Dev erá conter a marca do f abricante, indicação do
tamanho da circunf erência do braço, com o comprimento total de 28,5
centímetros, largura de I centímetros, indicado para v erif icação adequada da
pressâo arterial em crianças e conter indicação do ponto coÍreto de
posicionamento sobre a artéria. Válv ula - peça em mehl lev e, de mecanismos

nas operações de retenção e esv aziamento do ar comprimido. Manguito:
adufto, ambidesüo, anüalérgico, liv re de látex. Boba e pêra - conÍ eccionadas

em bonacha especial de comprov ada v edação e resi$ência, liv re de látex.

lev erá possuir idenüf icação da marca e f abricante do prodúo na braçadeira
E no manômetro, Embalagem - dev erá ser embalado indiv idualmente em

bolsa plástica, courv im ou ouho material resistente. Garanüa mínima de
calibração de 05 anos, comprov ada atrav és de carta do f omecedor. Os
aparelhos quando entegues dev erão v ir acompanhados do laudo têcnbo do
IPEM certÍ icando sua af erição indiv idualmente, e regisfo no MSIANVISA,
Comprov ar assistência técnica no Estado
do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português. CONTENDO
REGISTRO NO IPEM EANVISA.

UND 1 MISSOURI R$ 320,00 R$ 320,00

11

Esf igmomanômeto para adulto: Manômetro aneróide - montado em armação
de material plásüco, env olta por amortecedor embonachado para maior
resistência a quedas. Dev erá ser resislente a desregulagemf reqüente, com
graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar gíro de 360'sobre seu eixo para f
acilitar v isualização. Braçadeira - conÍ eccironada em ny lon siliconizado, de 1a
qualidade, antialérgico, resistente, exbemidade f lexív el, impermeáv eÍ. Fecho

com v elcro resistente. Dev erá conter a marca do Í abricante, indicação do

[amanho da circunf erência do braço, com o comprimento total de 54

)ntímeros, largura de 14,5 centímebos, indicado para v erif icação adequada

ôa pressão arterial em adultos e conter indica@o do ponto coneto de
posicionamento sobre a aÍtéÍia. Válv ula - pêça em metal lev e, de mecanismos
nas operações de retenção e ew aáamento do ar comprímido. Mangúo:
adulto, ambidestro, anüalérgico, liv re de látex; Bolsa e pêra - conf eccionadas

em bonacha especial de comprov ada v edação e reeistência, liv re de látex;

Dev erá possuir identif icação da marca ê f abricante do produto na braçadeira
e no manômetro. Embalagem - dev erá ser embalado indiv idualmente em
bolsa plástica, courv im ou ouúo material resistente. Garanüa mínima de
calibração de 05 anos, comprov ada atrav és de carta do f omecedor. Os
aparelhos quando enúegues dev erão v ir acompanhados do laudo técnico do
IPEM certif icando sua af erição

indiv idualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprov ar assistência téctica no

Estado do Paraná. Apresentar Caüilogo e Manual em português. CONTENDO

REGISTRO NO IPEM E ANVI§A.

UND 1 MISSOURI R$ 500,00 R$ 500,00
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Estetoscópio adulto: Com duas oliv as maleáv eis de bonacha macia ou similar,
com sistema de Í ixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de

sons de baixa e alta f reqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo

ocorer v ariação de até 10 Hz para o mênor v alor ê de até 20 Hz para o maior
v alor. O diaf ragma dev erá possuir uma espessura ente 200 e 350 micra e

dev erá conter anel não f rio f lexív el e consistente, f acilitandosua límpeza.
Borda do sino com proteção de bonacha macia e consbtente. Na exúemidade
proÍmal dev erá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo f
lexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suav e das oliv as nos
condutos auditiv os extemos. Dev erá ser enúegue em embalagem indiv idual.
Garanüa de no mírúmo um (1) ano. Apresentar Regbto no MS/ANVISA,

Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprov ada.

CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

I

UND 2 Btc R$ Í40,00 R$ 280,00

14

,
Estetoscópio pediatrico; Com duas oliv as maleáv eb de bonacha macia ou

similar, com sistema de f ixaçâo sem íosca Reglsto MS/ ANVISA Formato duo-

sonic que permita auecuúta de sone de baixa e alta f reqüência, com
audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo oconer v ariação de até í 0 Hz para o
menor v alor e de até 20 Hz para o maior v alor. O diafragma dev erá possuir
uma espêssuÍa entre 200 e 350 micra e dev erá corúer anel não f rio f Íextv el e
consistente, f acilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de bonacha
macia e consistente. Na exhemidade proximal dev erá possuir mola na junçáo

dos tubos auriculares, permitindo Í lexibilidade e distensibilidade,
proporcionando adaptação suav e das oliv as nos condutos auditiv os extemos.
Dev erá ser enüegue em embalagem indiv idual. Garantia de no mínimo um (1)
ano. CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

UND 1 Blc R$ 180,00 R$ 180,00

15

(

Foco Auxiliar: Luminária f lexÍv el com lâmpada, esúutuÍa em ürbo redondo de
1" X Í ,20mm. Comanel de Í íxaçâo, haste f lexÍv el e cromada, pés em f eno f
undido, acabamento em pintura epóxi, atfura aproximada de 1,ÍOcm e máximo
de '1,60cm. O f io de a[mentação eléüica dev e ter no mlnimo 1,30m.
Acompanha lâmpada de'lí0v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo

lom Padrões lntemacionah de Qualidade, Normas da ABNT, APRESENTAR
lecrsrno No MS/ANVIsA.

UND I MEDPEJ R$ 459,00 R$ 459,00

16

Mesa auxiliar para materhl ginecolôçico: Tampa e prateleira em chapa de aço
inox 20 de acabamerúo polido, pés em ürbo de 1 X í,20mm, pés prov idos de
rodas giratórias de 3" de diâmeto com aro de rodas de polieüleno,
exüemidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com
acabamento liso. Medindo aproximadamente 0í0 X 0§0 X 0,80m. Garanüa de
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lrüemacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, Apresentar Regisfro no M§/ANMSA

UND 1 RENASCER R$ 890,00 R$ 890,00

Hospitrônica I CNPJ: L7.737.42810001-14 | Inscrição Esbdual: 90624437-39 Endereço: Av. Célso García

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hosoitronical@omail.com



tllloryltnnlco Página 5

Hospitrônica I CNPJ: 17.737.42810001-14 | Inscrição Estadual: 90624437-39 Endereço: Av. Célso García

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hospitronical@gmail.com

7tsr

19

Otoscópio: Equipamento para exame v isual do ouv ido. Otoscópio em f ibra
óptica em material de afta resistêncía. Lâmpada halôgena, lente de aumento de
2.5x e 05 especulos permanentes de plásüco com diâmetos aproximados:
2,5mm-3,0mm-3,5mm4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa
luminosidade e encaixe para v isor sobressalerúe. Possuir cabo em aço inoxidáv
el. Possuir v isor articulado ao cabeçote e móv el. Acompanhar lâmpada e v isor

sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidáv el de tamanho médío para
pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejáv el.
Alimenüação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo ref orçado para
acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e v isorsobresealente e 05
(cinco) especulos permanentes de plásüco. Garanlia de 1 ano. Apresentar
Registo no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em porürguês. Assistência
Técnica do equipamento dev erá ser no Estado do PararÉ, se não houv er, a

empresa v encedora dev erá comprometer-se a realizar gratuitamente o

)nshdo dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. CONTENDO
REGISTRO MS/ANVISA.

UND 1 MD R$ 365,00 R$ 365,00

(
20

Desf ibrilador a Semi Automátioo DEA : Aparelho rÍiflzado para intêrpretar
alÍomaticamente o Íaçádo do ECG da v ftima e aplir:ar mediante acionamento
manual, o choque para rev eÍsão de parada cardlaca noô casos de f ibrilação
ou taquicardia v enticular. CaracterÍsticas Gerab: O e$ipamênto será úilizado
para interpretar automaücamente o traçado do ECG da v ltima e aplicar
mediante acionamento manual, o úoque para reversáo de parada cardÍaca
nos casos de f lbrilação ou taquicardia v enticular, dev endo ser composto de: 1

- Uma bolsa para tansporte do desf ibrilador que dev erá ser conÍ eccionada
em tecido re§etente e possuir compartimento para assessórios, módulo
compac{o. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm,
possuindo onda bif ásica para choque, ajuste automático de impedância para o
uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos dev erá ser, no mínimo,
de 100 J (cem Joules). O cfioque para crianças dev erá ser, rp mÍnimo, de 50 J
(cinquenta joules). Dev erá acompanhar bateria não recanegáv el de Lltio de
aha perf ormance paía no mÍnimo 50 choques ou 6 horas de monitorizaçâo. - O
peso máximo do conjurto completo (DEA, bateria, boha e eleüodos) não
poderá exoeder a 2,0 (dob) quilogramas. - Dev erá aoompanhar tÍês pares de

;leüodos adesiv os para adulto e um par de eletodoe adesiv os para crianças,
ÍrultiÍ uncionais, descartáv eh. - Dev erá possuir insüuções de áudio bem claras
e lcones v isuab arÍo erplicativ oo dos procedimeúos de RCP. - Deverá
permiür registro em memória de: ECG corúínuo, ev entcs crfticos e
pÍocedimentos realizados. - Dev erá poscibilltar afav ée de porta inf rav
ermelho ou USB própria conelÉo para o siotema operacional 'Windows XP" ou
superior para ac,esso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do
üaçado de ECG, procedimentos executadoe e demab dados disponív eis para

arquiv o. Dev erá ser f omecido hardware e sof tware necessáríos para esta
transmissão. - Dev erá realizar autoteste periódico com av isos de bateria baixa
e necessidade de manúenção. - Deverá ter irsúuçâo de v oz em português,

alto-falantes intemos, sinais sonoros e botão de choqre eom indicador
luminoso. - Dev erá apresentar no mÍnimo çertif icaçâo - lP-55 (resistência a
pó e água) e ser resistente a queda, no mÍnimo de um mefo de alfura. - Dev
erá permiür afualizações dos protocolos (procedimentos); - Dev erá possuir

sistema automático de identif icação dos eletrodos, dif erenciando o de adulto e
o inf anül; - Dev erá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no
máxlmo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de
pilhas nov o totalmente canegado. - Manual de operação em portugtuês. - ertiÍ
icado de garantia do f abricante de, no mÍnimo, cinco ano para o DEA e seus

acessórios.

UND 1 SMARITAN R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
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OxÍmeto de pulso de mesa: Com tela de cristal liquido e capas de ser úilizado
em qualquer ambiente, com baterias recanegáv eis que duram até 8h, tela com

curva pletismográf ica, sensor para dilização em pacientes adultos, pediáfricos

e neonatais. Dev e possuir gráf ico de banas das ultimas 24h, dev e f uncionar
em11Ol220 automaücamênte. Bateria interna, recanegáv el, com autonomia
mÍnima de 3h, peso inÍ erior a 3kg Além dos acessóriosobrigatóriosf omece
para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediático de

dedo. Limites de leitura e alarmes mÍnimos: ALARMES: limites ajustáv eis e

automáücos para Sp02 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustáv el,
2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e bana
de alertapiscarão indicando que algum alarme f oi ultapassado. PULSO: f aixa

3&250 bpm pnectsÃo:2bpm RESoLUÇÃo: I Opm TEMPo DE MÉDA:8
segundos sRrunnçÂo: FADG: 0-1 00% pnecsÃO: 2ôlo RESoLUÇÃO: t gt

JEMPO OE UÉOn: I segundos. AUDIO: os alarmes e pulso dev erão possuir

lmafidade v ariáv el com a mudança no v alor da saínação> TELA: Tipo
-monocromáüca de catodo f rio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm
(alturaxlargura) Curv a pletbmográf ica: uistal liryido. POSSUIR REGISTRO
NAANVISA

UND I
GENERAL

MEDITECH
R$ í.430,00 R$ 1.430,00

23

OÍtalmoscópio :Lâmpada: MÍnimo de 2.5 V, XenonHalógena ou LED,

acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mlnima de 6 aberturas, com f ilho liv

re de v ermelho (utilizáv el em qualquer abertura); Filtro Polarizador para

eliminação de ref lexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptias; Faixa
mÍnima de diopüias: -25 a +2i Marcador de diopüias Oftalmoscópio
:Lâmpada: MÍnimo de 2.5 V, XenonHalógena ou LED, iluminado; Saída de luz e
abertura selada à prov a de poeiras e sujeiras; Bonacha de proteção para êv

itar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e

intenuptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação atrav és

de pilhas alcalinas e ou bateria recanegáv el, em caso de bateria recanegáv el

dev e acompanhar recanegador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia
mÍnima de 01 ano;Manual de instuções em Porfuguês'Ápresentar regisfro na
ANVISA.

UND I MD R$ 880,00 R$ 880,00

(

25

)aneta ae Ata rotaçâo: Caneta de alta rotação com cabo inv ertido no mesmo
senüdo da cabeça, aumentando a Reffio Rotaçâo v isbilidade do operador
durante o procedimento cirúrgico. Cabeça medíana, angulação MS/ de 45'. Alto

torque, conf eccionada em âlumli{o anodlzado, o quê posElblllta lev eza e
excelente acabamento supeú icial, f aciliüando a desinf ecção; cabeça com

linhas anedondadas; baixo nív el de ruÍdo; sietema de rolamentos apoiado.

Peso g 38 a 44. ANVISA Rotaçâo (rpm) O a 420.000. Fixação da broca (saca

broca). Pressâo (psi) 30 a 40. Consumo de ar (Umin) 42. Consumo de água
(ml/min) 42. Niv el sonoro
(dB)69 - Registo ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.
CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

UND 1 DENTFLEX R$ 448,00 R$ 448,00

Hospitrônica I CNPJ: L7.737.42810001-14 | Inscrição Estadual: 90624437-39 Endereço: Av. Célso García

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (.13) 3341-0006 | hosoitronical@omail.com



)l|orpltnnlco

26

'onfa 
ÂNGULO: Conta Angulo lnüa MX com ref rigeração extema ao corpo,

acopláv el ao micro motor com sistema intra onde o torque e a rotação são
fansmiüdos à broca aúav és de um conjunto de eixos e engrenagens com
otação de fansmissão í:Í. Corpo em alumÍnio anodizado, giro liv re de 360"
robre o micro motor, ângulo de 20" graus enúe o longo eixo e o pescoço da
:abeça, tra.r a da broca por lâmina de aço deslocáv el lateralmente em ângulo
;om encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especif icações:
3pray : Com spray extemo ao corpo, Conexão: INTM, Velocidade: 3.000 a
20.000 rpm com rev ersão, Pressão Ar:60 a 80 (PSD, Consumo de ar:65
lUmin), Razão de Transmissâo de v elocidade: 1 :1 , ArÍoclav áv el: 135'C,
:eso: 90 g, RuÍdo: 70 dbs. Regisúo ANVISA e assistência técnica em todo
istado do Paraná. CONTENDO REGISTRO }.lAANVISA.

UND 1 DENTFLEX R$ 450,00 R$ 450,00

27

i,"*OrOrO*: Micro Motor lnka com ref rigêÍação; spray externo atav és de
nangueira siliconizada. Conf eccionado em alumÍnio anodizado, o que
rossibilita leveza e excelente acabamerúo uperf ichl, f acilÍtando a assepsia e

lesinÍ ecçâo. Sistema inta de encahe rápido, permiündo o giro de 360' das
reças acopladas. Çonexâo üpo borden (univ ersal 2 f uroe); v elocidade

irotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que
rermite a rev ersão da rohção, bako nív el de ruÍdo; autoclav áv el até 135'C
ror mais de 1000 ciclos. Especif icações: §pray : Com spray erterno ao corpo.
]onexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com Íev ersão. Pressâo Ar:
i0 a 80 (PSl.) Consumo de ar:65 (Umin). Razâo de Transmissáo de v
rlocidade: 1:1. Autoclav áv el: 135'C, Peso: 90 g, Ruldo: 70 dbs. Registo
\NVISA e as§Btênciâ técnlca em todo Estado. coNTENDo REGISTRO
\NVISA.

UND í DENTFLEX R$ 444,00 R$ 444,00

30

Kit Saúde Reprodutiv a: Cada kit contondo: - 1 álbum grande de f amiliar e reprodutiv o
contendo í iguras coloridas sobre o aperelho reprodubÍ f eminino, masculino,
amamentâçâo, ÍÍÉtodo6 contacêptiv os nafureia, métodos de baneira, méb& químicos e
mébdos def initiv 06. Dev e Êêr aprêsênhdo êm cepe dura e espiral üpo "wireo". Dev e
conter páginas seriadas, Endo no v erso de cada lâmina, toxtos explicativ os sobre o bmâ.
Dev eÉ acompanher manual sobre orkntação contec€ptiv a contemplando métodos de
barreira (diaf ragma, DlU, prreerv ativ o mâsculino, p{€sêrv ativ o f eminino); métodos

§Iilff**"*l oral, v aginal, injotáv el e oontracoptiv o de emergência) e mótodos deÍ
iniüv os (laqueadura e v asectomia). Opçáo: Sacoh para Transporte. - Kit Reprodutor
Feminino e Masculino - v ulv a de sili:one e pênis de í3,5 c-rn corn escroto. Para o ensino
cla colocaçâo da oamislnha f erninhr E meecdina ê clomomtrâção da r€laÉo §€xual, Pare o
auto-conhecimento, cuidado corn a higiene pessoal e prê\r eÍção dÊ DST's. Acondicionado
em estojo especiel. Medides do E6bjo: 18,5 cm x 12 crn. Paeo: 0,40O g (com pênis dô 1 3,5
cm) - Modelo Pélv ico dê Acrllico - üidímensional, Í ãbÍicádo em acrílict com uma lâmina
rnóv el que permite v isualizar o êndom6üb 6 6 órgâoe que compôem o aparelho
reprodutor f eminino. Wlizado tambám para denrcnstraçâo de cdGção de diaf ragma, do
DIU e da camisinha f eminina. Acompanha menuâl d€ instuçáo. Acondicionâdo em caixa
especial para transporte. Medidas: 24 cmxZ2çm. Peso: 0,560 kg - Modelo Pélv ico de
Boracha - modelo pélv ico do apardho reprodutor f eminino, tidimênsional, em espuma
de borrachâ para deÍnonstreção de colocaçâo do diaf ragma, camisinha f eminina e para

ensinar a mulher a conhecer o êeu póprio corpo âtrav ás do bquê no colo do úbÍo 6
dêmonstrar a rêleção sexual. Mêdidas: 12,5 cm x 1 1,5 cm x 9,5 cm Peso: 0,1@ kg - Pênis
de Bonâcha - modelos penbne corn f ormato naural (com bolsa escroEl), _ _
apresentados nas cores morena e negra oom bmanho dê 15 cm para f ins educativ os.

Medidas: 1 5 cm P6so: 0,300 kg. - Quadro lmantado com imagens rra f rente e v erso do
Aparelho Rêprodutor Masculino I Fêminino contendo 37 f iguras imantadas pera moGter
sobre: SexJálidada, Mêrctuâçáo, Mêtodoe Conbaceptiv 06 ê DêÍ iniüv oe, Reprodução e

Gésteção. Dev ê ecompenhâr suporte de medeira, cademo sobre Oriôntâçâo Contecoptiv
a, manual dê instrução e Éâcola pera fansportê. Mêdidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,65O kg -
Quadro de métodcs confeceptiv os moldurado com contâceptiv c contendo 1 Diaf ragma,
í DlU, I PreservativoMasculinoel Feminino, 1Anüconcêpcional Oral e'l lnjetável e1
ContÍacopÉo de Emergência, pare comprêensáo € conhêcimento deste€ método§, de í
orma real. Dev erá acornpanhar 'l cademo sobre Orientação Confacôptiv a b€m oomo
suporte de madeira. Medides: 50 crn x 35 cm Peso: '1,700 kg - Sacoh p€Íâ fansporte e
acondicionamcnto dos matêriãis oducâtiv os, conf sccionâde ün ny lon com alçâ ürãeolo Ç Í
Êchemênto com zipêr d€ dois cursoÍ66. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 Kg

UND 1
SEMINA

EDUTACIVA
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Hospitrônica I CNPJ: 17.737.4281A001-14 | Inscrição Estadual: 90624437-39 Endereço: Av. Célso García

Cid, 1523 - Cenbo - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hosoitronical@omail.com
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Kit dê Equipamênto dê Urgoncia Equipamento Laringoscopio infantil/ adúlto com conjunto da laminas 2
Ambu Adulb Gúm masarâs 3 ambus ií{ antil com mascaras 4 jogo de canules do gueder n 5,7 I c inf
antil 3 E 5: LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPlce:Descriçao Uasica-Dispôsitiv o médicGRêgistÍo na
EQUIPAMENTO hospiblaÍ úiliãdo paE auxiliar na Entubação êndoüaquê€|. ANVISA URGENCIA
Espêcit i6çôês têcnicas mlnimás: EQUIPAMENTO Conjunto dê laringoscópio com 6bo il mêtal
recartilhado ê alimêntaçâo atav és de pilhas üpo C. í-Laringeópio Lâmpada dê LED com v ida útil
aproximrdâ de 50.000 hoEs, quâ pÍoporciono maior iÍrf srüilladulto luminosk ads. com $njunio ds
Lâminas êm aço inoxidáv el com bansmissào de luz por Í ibra óptÍcâ. lâmina§. Dev srá acompanhar
quátÍo lâminas, mod€lo Macintosh, tamanhos í, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modolo Millêr, tamanhos í , 2, Í
ê 4. 2-Ambú Adulto Todas as láminas dev Erâo ser isêntas de pontos ds soldaâ ê autoclav áv êis. com
má$aEs. As lâminas ê os cabos dêv êm possuiÍ sistsma codif icâdo v erdo 6mp6tlv âis com
laringoscópios dê f ibE ôptiã padÍâo intemacional. 3- Amhi lnf anül Dev e Mpanhar um 6toio paE
a@ndicionar o 6njunto. duas lámpadõ @m má$aras. sobreslenGs e ffirEl de ictuçós em
português REANIMAOOR MANUAL (AMBL,) - adulto ê inf ânül -DêsêÍiçâo bári.â§áo bal6ês auto.inf
láv êis transparênts que permitem praticar v êntilação aÍtií bial manuâl ÉoôÍê s.Jogo d€ cânulas
máEcârá, sôbÍê sôndâ dô êfiubação ou cànuh dê úaquêo§§Íúa rqütãlv êl§. dêGuêdôl (âdutto Esp€clf
icações tácnicas mlnimas- Aspectos gerais n"05,7 og ô Roooimador milÍd êm silicono translúcldo de

Alb qualidade, autoclav áv el, com inÍ antil n'3.51) v álv uh pe-oíídê dÍv io de pÍêssào Válv ula

,ridirêcional transpaÍents com membrâna dô soguíança na poúçfo âniorkr. guê sê conêctâ a umâ
ÍnáscaÍa tansparsnto Íêmov lv el pâE v isualização da fáco do pâcbntê. Resru âtório dê odgênio tipo
bols. ísmov lv ol, @nêctado a um v âlv ula postêdor, com mkada spl€montar dê oxigânio o d€ aÍ
ambiente. Capacidad6: Adulto, bâlâo au6fuú tsv el com v dume mÍnim de 1 .8O0 ml ê rêsorv atóÍio
mlnimo dé 2000 mli Pêdiátrico, baElo aukÉnÍ láv el com v olume mlhimo de 50O ml o Íwru at6do
mínimo dê 2000 ml: Dev ê sêÍ f oínecidà uma nÉscara paxa v enlilaçào pâra cada unlda&, com a
segulnto caractêílsticâ: tâmanho Êdulto, másoara rlgida bsnsp€rêí*e com borda maleáv el ds silicone, ou
boÍda inf láv el: tsmanho pêdiábbo, máâcâÍa @ída trânsparentô com bordá maleâv êl ds silicon€, ou
büdâ inÍ láv el: Dev ê cumprií rrcfl|ae l§Q 10651.4:2002 e ISO 8382: í988. Dêv ê $Í btalmêniâ
desmontáv el paE limp€üâ ê êstoíilizaÉo e dobráv ol para amâzênamôntô: Dov ê ser compattu sl com
todas as cânulas 6 tubos endoüaqu€áis, Pcsuir bsúss dê f uncionamgnlo dêscritos no manual para
garantiÍ o bom funcionamênto do êqulfamêflto s€mpÍe quê o mesmo Í ot montado. Todas as part6 e
a6sóri6 dêv em 3êÍ liv rês de látêx. GÂNULAS DE ENTUBAçÃO ENDOTRAAUEÂL-D9SôÍiÉo básica.
Tubos em PVC, utillzados para controle de v ias aéreas, pêrmitindo v eriiilação aÍtif icial ê parâ prot€ção

contra aspirâÉo de sôcr€ç{res, v ômÍbs, êtc. Espêcif icaçOes tócnioas mlnimas Transparentêa, liv rê dê
pÍopriêdadês tôxicas ou inilantês, Com linha mdiopaca, supêrf tcie lisa, estóreis, OÍif tcio pÍoximâl com
diâmâtro padrão e con6xão Standard, 6 oíif icio distái. Dotado dE balonête distai mado o f lexlv ol de atto !
olume e baixa pressáo e balonête piloto mm v áfu ula anti-retomo. Tamânhos: 3.5 sêm balon6tê distai.
Tamanhos: 5.0, 7.0, 9.0 com baloneiê. CÂNULA OROFARINGEA (GUEDEL)- Dêecrição básica-

UND í

t "r?,,i

MD

',ü3'^'i"fiii

R$ 3.435,00

:'"0:,

R$ 3.435,00

êm pacientês 6m íobâixamênto de nlv el de @nsciência. Espêcif icâçõs tácniôas mlnima3 FabÍicada
em PVC rigido, atóxico, bansparênte e inodoro, náo f lextu el à prê6sáo dê moÍdêdura; Porção proximal

com apolo paía lábios ou dênliçáo anôsrior do p6ciontà; Porçào dlsül encuru ada e achateda; Abeúrra
cçntâl 0uz) com diam€üo adequado à passag€m de aí e inúoduÉo dê sônda de aeFriraçáo, Numcragüo:
Í, 3, 5 CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

a TOTAL R$ 27.823,00

estar computado todos os custos rclacionados com o fornecimento, ficando vedada qualquer ahgaçào posterior que
ressarcimento de custos nâo considerados nos preços cotador.

que nos prêços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo; transportes,
de qualquer natuteza e todas as deepesas, diretas ou indiretas, rclacionadas com o fomecimento do objeto da prêsente

Validade da Proposta: Conforme Edital; 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Condição de Entrega: Conforme Edital,
Condição de Pagamento: Gonforme Edital
Prazo de Garantia: Conforme Edital
Local e Prazo de Entrega: Conforme Edital
Frete: CIF ( PAGO )
Conta Bancária - Banco Caixa AG: 1284 OP:003 C/C: 100509-2
CNPJ/MF no. 17 .737 .42810001 -1 4
lnsc.Est. no. 90624437-39
lnsc. Munic. No 199.7785
E-mail: hospitronica 1 @gmail.com

COM. EQUIP. HOSP. LTDA
SILVANA PELAIS

Proprietário / Gerente
RG: 4.846.113-1 SSP-PR

CPF: 731.073.959-00

Hospitrônica I CNPJ; t7.737.428/0001-14 | Inscrição Estadual; 90624437-39 Endereço: Av. Célso García

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hospitronical@gmail.com



J ftaunicípio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Págim: 'í

CtfJ: 17.737.42810001-14 Fornecedor

Endereço : AV. CELSO GARCIA CID 1523 -

lnscrição Estadual:

: FIOSFITRONICA COlVl. DE EQUIP. IvED. HOSP LTDA - NIE

- LONDRTM/PR - CEP 8603$000

Contador:

E-mail:

Telefone: Fax: Celular:
Telefone contador:

Representante : RAFAE FERf{ANDO GALLO

Endereço representante: RLIA JOSE DE-ALLIBERA 938

E-mail representante:
Elanco:

CPF: 096.29'1.889-02

- - C,Ch/BSPR- CEP86181550

Agência: 1284-003 - CAI)(A - /PR

RG:

Conta: 100509-2

Telefone re presentante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter
LotÊ : 001 Ldê OOí

No ltêm Descrição do Produto, SeÍvlço Cltde. Unid.

os beneÍlcios da leicomplementar no 123/2006).

Prêço MáxiÍno Ívlarca wlDdêlo Preço UnitáÍio Preço Total

009 Balança Antropometnca Adulta: Balança eletrônica digital adulta com

régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com
divisões de pelo menos 1009, pesagem imediata dispensando pré- aquecimento. Acabamerto
em tinta êletrostática. Tapde/piso em borracha antiderrapante. Pês reguláveis em borracha
sintética e com seletor de voltagem de 110 e 2O v . AÍerido pelo INMETRO. Garantia míntma
de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instÍução de uso em

idioma português. Assistência Técnica do equipamerúo deverá ser no Estado do Paraná, se não

howeí, a empresa verEedora deverá comprometeÊse a realizar gratuitamenle o translado dos
equipamentos atá o local da Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO.

011 Balança Eletrônica Pediátrica 15 Kg: Balança digital de mediçáo 1,00

exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo. 15 Kg.

craduação (prêcisáo) de pesagem de, no máximo, 10 g. Í\Áostrador (display) digital com
indicadores de peso com no mínimo 5 dlgitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal.

Construída êm material resistente e de f ácil limpeza. Bandeia nô Íormato de concha anatômica
e f abricada em malerial resistente, de metal, acrilico, plástico ABS, polipropÍlêrE, etc. Pés

reguláveis, revestidos de material antidenapante (borracha sintética, silicone, êtc.) Chave

seletora de tensão de 1 1Ol22O V. Aferida e ceÍtificada pelo IPEÀ,/UINMETRO. Garantia mínima

de 01 (um) ano. Acompanha manual de instruçáo de uso em idioma português. Assistência
Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora
deverá comprometêr-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da

Assistência Técnica.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E INMETRO.

O12 Balde cilíndrico potla detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros 4,00

Totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pêdal. Capacidade aproximada
de 10 litros. Garantra mínima de 01 (um) ano.

O14 Carrinho para curativo em inox: Estrutura tubular em aço cromado,

1,00 uN

1.00 uN

1,346,65 BALMACK

755,52 BALMACKUN

UN 137,19 PROLAR

984,80 RENASCER

tampo e pÍateleira em chapa de aço inox, pés, varatdas e suporte para baldê ê bacia
cromados, pés com rodízio de 2 a 3'de dlâmetro, íixaçáo do tampo, da prateleira e armação
por meio de parafusos sobre arruelas de yessão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou

em aço inoxidável. Dimensôes aproximadas de 0,45m de largura X0,80m de altura X0,75m de

prof undidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para deíeitos de f abricaçáo.

015 Detector de batimento cardíaco íetal: Detector de batimento cardíaco 1,00

fetal, modêlo portátil, alimentãdo por bateria gv, que permita guarda do cristal. Deverá estar
acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Àíedidas: 4 XB

1.346.00

750,00

137,00

980.00

1.346,00

750.0O

54€t,00

980,00

í\ :o
l{

490,00

€sProposta - Versão: '1.1.4.1

UN 492,1r MD 490.00

wfl70161427..4



O frlunicipio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

Págim: 2

CÍtlPJ: 17.737.42810001-14 Fornecedor

Endereço : AV. CELSO GARCTA CID 1523 -

lnscrição Estadual:

: FOSPITRONICA COM. DE EClUlP. I\iED. HOSP. LTDA - [4E

- LONDRM/PR - CEP 86039-000

Contador:

E-mail:

Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:

Re prese ntante : MFAE- FERMNDO GALLO

Endereço representante: RUA JOSE DB-ALLIBERA 938

E-mail representante:
Ehnco:

CPF: 096.291.889-02

- - CAIVtsFJPR - CEP 8618$550

Agência: 1284-003 - CAXA - /FR

RG:

Conta: 100509-2

Te lefone representante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microemprêsa ou empresa de

Loà: 0Ol,:.. Lotr.,ô0í '.. . : ' '

N" ltern DescÍlção do Produto, Sêtviço

pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n" 12312006).

QÍde. Unid. Preço Mríximo ÍMarca Ílbdêlo PÍêço UnltáÍio Preço Totâl

X 18 cm. Estas medidas podêrão sof rer variação de * 10 %. Deverá trazer a marca do

íabricante e lote de íabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano- Aprêsentar

Catálogo e Nhnual em porluguês, registro no MS/ANVISA, Certif icado de Boas Práticas de

Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.
CONTÊNDO REGISIRO REGISTRO MS/ANVISA.

016 Escada clínica O2 degraus: Escada com dois degraus todo em aço inox ou 1,00 UN

aço Çom revestimênto anticorrosivo de cor branca, reÍorçada, com degraus reYeslidos em

borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia minima de 12 mese§

017 Esf igmomanômetroaneróide portátil obeso: fr/hnômetro areróide - montado 1.00 uN

em armação de matênal plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência

a quedas. Deverá ser resistente a desregulagemfÍeqüente, com graduação de 00 a 300 mm

Hg. Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo para íacilitar visualização. Braçadeira -

coníeccionada em nylon siliconizêdo, de l'qualidade, antialérgico, resistente, extremidade

flexível, impermeável. Fecho com velcro rêsistente. Deverá conter a marca do fabricante,
indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centimetros,
largura de 15 centímetros, indicado para veriíicaçáo adequada da pressão arterial em adultos

obesos e conter Indicaçeo do ponto correto de posicionamerÍo sobre a artéria. Válvula - Peça
em metal leve, de mecanismos nas operagõês de retenção e êsvaziamento do ar comprimido.

Ívbnguito: adulto, ambideslro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - conf eccionadas em

borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir

identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no maúmetro.Embalagem -

deverá serembalado individualmente êm bolsa plástica, courvim ou outro material resistente.

Comprovar assistência técnica m Estado do Paraná. Garantia mÍníma de calibração de O5

anos, comprovada através de carta do íornecedoÍ. Os aparelhos quando entÍegues deverão vir
acompanhados do laudo técnico do lPEMcertif icando srla aferiçâo individualmente, bem como

também o registro no Ministerio da Saúde.

CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

0'lI Esf igmomanômetroaneróide porlátil pediátrico: Manômetro aneróide - 1,00 UN

montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborÍachado para maior

resistência a quedas. Deverá ser resistentê a desregulagemÍreqúente, com graduação de 0O a

300 mm Hg, Possibilitar giro de 360" sobíe seu eixo para f acilitar vÍsualização. Braçadeira -

confeccionada em nylon siliconizado, de P qualidade, antialérgico, resistente, extremidade

Ílexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Devêrá conter a marca do íabncante,
indicação do tamanho da circunf erêrrcia do braço. com o comprimento total de 28,5
cerÍimetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificaçâo adêquada da pressão arterial

em crianças e conter irdicação do ponto coneto de posicionamento sobre a artéria. Válvula -

,128,7/ RENASCER

506,95 MTSSOURT

324,17 M|SSOURI

1 28,00

500,00

320,00

128,00

500,00

320,00

a§9

GPÍoposta - Vssão: 1.1.4.1 @t$r&161427.&



O r,Aunicípio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

CtfJ: 17.737.42810001-14 Fornecedor
Endereço : AV. CELSO CIARC|A OD 1523 -

lnscrição Estadual:

: FIOSPITROMCA COt\4. DE EQUIP. MED. IíOSP. LTDA - ME

. LONDRM/PR - CEP 86039.000

Contador:

E-mail:

Telefone: Fax: Celular;
Telefone contador:

Re presentante : RAFAB- FEFNIAI\EO GALLO

Endereço re pre se ntante : RUA JosÉ DE-ALLIBERA 93S

E-mail represêntante:
Ehnco:

CPF: 096.291.889-02

- - CAÀ/EBPR - CEP 8618$550

Agência: 1284-003 - CAIXA - /PR

RG:

Conta:100509-2

Telefone re presentantê :

Ilata de abertura:

Fornecedor enquadrado como microemprêsâ ou empresa de pequeno porte (para obter
Lote: OOt Lotê OOí

os benefícios da leicomplementar n" 123/2006).

No ltêm Dêscrlção do Produto / Serviço Cltde. Unld. Preço MáxiÍno l/larcâ [\íodelo Prço Unltárlo
peça em metal leve, de mecanismos nas operaçõês de retenção e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pÉra -
confeccionadas em bonacha especial de comprovada vêdãção e resistência, livre de látex.
Deverá possuir identiÍicação da marca efabricante do produto na braçadeira e no manômetro.
Embalagem - deverá ser embalado individmlmente em bolsa plástica, courvim ou oúro
material resistente, Garantia minima de calibração de O5 anos, comprovada através de carta do
fornecedor. Os aparelhos quando entregues deveráo vir acompanhados do laudo tecnico do
IPEM certif icando sua af erição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar
assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e lVhnual em português.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

019 Esf igmomanômetro paÍa adulto: lVbnômetro aneroide - montado em armação í,00 uN

de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas.
Deverá ser rêsistente a desregulagemfreqüente, com graduação de 0O a 3OO mm Hg.
Possibilitar giro de 360' sobre seu eixo para facilitar visualizaçâo. Braçadeira - confeccionada
em nylon siliconizado, de 1a qualidade, antialergico, rêsistente, extremidade Ílexível,
impermeável. Fecho com velcro resistenlê. Deverá conter a marca do fabricante, indicaçáô do
tamanho da circuníerência do braço. com o comprimento total de 54 centimetros, largura de
14,5 centímetros, indicado para veriíicação adequada da pressão arterial em aduhos e conter
indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal levê, de
mecanismos nas operações de retênção e esvaziamento do ar comprimido. Ivhnguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em bonacha especial de
comprovada vedaçáo e resistência, livre de lálex; Deverá possuir identificação da marca e
íabrícante 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 alravés de carta do fomecedor. Os aparelhos quando
entregues deverão vir acompanlados do laudo técnico do IPEM certiíicando sua aferiçáo
individualmente, e registro no MS,/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do
Paraná. Aprêsentar Catálogo e lrrbnua] em português.
CONTENDO REGISTRO NO IPEM E ANVISA.

An Estetoscópio adulto: Com duas olivas maleáveis de bonacha macia ou 2,@
similar, com sistema de f ixaçáo sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta dê sons
de baixa e alta freqüência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorreí variação de até
10 Hz para o menor valor e de alé N Hz para o maior valor. O diaf ragma deverá possuir uma
espessura êntre 20O e 350 micra e deverá conter anel não Írio flêxível e consistente,
facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e corsistente. Na
extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo

506,95 MTSSOURI 500,00

GProposta- Versâo: 1 '1.4.1

UN 145.96 BtC 140,00



O nlunicfpio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS I SERVrçOS
: I'OSPITROII{CA COM. DE EQUF. ly4ED. HOSP LTDA - tvE E-mail:
- LONDFUM/PR- CEP86039-000 Telefone:

Contador:

Pagira

CtüJ: 17.737.42810001-14 Fornecedor
Endereço : AV. CELSO GARCIA CID 1523 -

lnscrição Estadual:
Fax: Celular:

Telefone contador:
Re prese ntante : RAFAB- FEFNANIDO GALLO

Endereço representante: RUA JoSÉ EALLIBERA 938

E-mail representante:
Elanco:

GPF: 096.291.889-02

- - cAfuBsPR- cEP86183-550

Agência: 1284-003 - CAIXA - /PR

RG:

Conta:100509-2

Telefone re presentante :

Data de abertura:

Fornêcêdor . Íqüadr.do como microêmprês. ou êmprês. dê pôqueno port. (pâr..bt€r 03 bêmtlcios d. lêi complemêntâr n'1212006).

ll! llM Ds..lçao do Pr.duro, &NlÇ. @., unld. Pi.ço lEim làÉ llbddo tr$ô unll.rto PEço Íotr
tlqitilid.d. ê dlslmibilidrd., proporcion. ro ahpr.çâ. 3!.vê .tâ. dú* M cciúG
audÍivc ênflo. O4dt.d qtí.t@.m obâbeÉm iidividual. crü*i. dê m mÍdmo um

{1).8. ApEs't.r R.si6lm m M6/ANvlSÀ r/hru.le Catâo!. m p..tl4ua. ê ásÉtâmiá
técnica local comprovada.
CONTENDO REGISTRO MS/ANVI SA.

O22 Estetoscópio pedratrico: Com duas olivas maláveis de bonacha macia '1,00 185.57 BrC 180.00
ou similar, com sistema de íixação sêm rosca Registro MS/ ANVISA Formato duo-sonic que
permita ausculta de sons de baixa e alta íreqüência, com ar"dibilidade de 20 a 5OO Hz podendo
ocorrer v ariaçáo de até 10 Hz para o menor v alor e de até 20 Hz para o maior v alor. O
diafragma deverá possuir uma êspêssura entre 20O e 350 micra e deverá conter anel não frio
flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com protegão de borracha macia
e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares,
permitindo ílexibilidâde e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos
condutos audrtivos êxternos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no
minimo um ('1) ano.

CONTENDO REGI STRO M§/ANVI SA,

023 Foco Auxiliar: Luminária flexível com Iámpada, estrLÉura em tubo 1,00 459,52 MEDPEJ 459,00

redordo de 1" X1,z&nm. Comanel de f ixaçáo, haste ílexível e cromada, pés em ferÍo f undido
acabamerúo em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm ê máximo de 1,60cm. O Íio de
alimentação elétrica deve ter no mínimo í,3&n. Acompanha lâmpada de 110v. Garantia de
1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões lntemacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.

024 líesa auxiliar para material gin-.cológico: Tampa ê prateleira em chapa 1,00

de aço inox 20 de acabamento polido, pês em tubo de l X'1,20mm, pés providos de rodas
giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, êxtremidades sem arestaa.
Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. lt/edindo aproximadamente 0,40 X
0,60X0,8&n. Garantia de'l(um) ano. Fabricado de acordo com Padróes lnternacionais de
Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA

O27 Otoscópio: Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em íibra 1,00 uN
óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05
especulos pêrmanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm-
8,0mm. Possuirreguladordealtaebaixaluminosidadeeencaixeparavisorsobressalente.
Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor aúiculado ao cabeçote e móvel. Âcompanhar
lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável dê tamanho médio para
pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle dê intensidade de luz desejável. Alimentação por

UN

UN

UN 898.35 RENASCER 890,00
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O Uunicípio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERV|çOS
: l-OSPíTROlttrCA Coilí. DEKIUIP. [&D.liOSP. LTDA - túE E-mail:
- LONDÊINIA/PR- CEP86039-000 Teleíone:

Contador:

Págim:5

Gt€J: 17.737.4281A0C1-14 Fornecedor
Endereço : AV. CELSO GARCIA CID 1523 -

lnscrição Estadual:

Fax: Celular:

Telefone contador:
Re presentante : MFAB- FERMNDO GALLO

Endereço representante: RUA JOSE DE-ALLIBERA 938

E-mail representante:
Elanco:

CPF: 096.291.889-02

- - CAI/BBPR- CEP86183-550

Agêncía: 1284-003 - CAXA - IPR

ffi:

Conta: 100509-2

Te lefone re prese ntante :

kta de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou êmprêsa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no í2312006).

Lolê: 0O1 Ldê0Ol

No ltêm DêscÍição do PÍoduto, Sêrviço Qtde. Unld. Preço Máximo Ivlarca Modêlo Preço Unltárlo Prêço Totel

pilhãs medias comuns. Acompanha estojo reforçado paÍa acondicionamento e transporte,
contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) especulos permanentes de plástico.
Garantia de 1 ano. Apresenlar Registro no MS/ANVISA, lvlanua] e Catálogo em portr.guês.
Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a

empresa vencedora deverá comprometer-se a Íealizar gÍatuitamente o translado dos
equipamentos até o local da Àssistêncra Técnica.
CONTENDO REGISTRO MS/ANVISA.

O28 Desf ibrilador a Semi Automático DEA : Açnrelho rJtilizado para 1,00

interpretar aúomaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediarÍe acionamerlo
manual, o choque para reversão de parada card[aca nos casos de Íibrilaçáo ou taquicardia
ventricular. Caraclerísticas Gerais: O eguipamento será utilizado para interpÍêtar
automalicamente o traçado do ECG da v ítíma e aplicar medianle acionamento manual, o
choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular,
devendo sêr compôsto de: 1 - Uma bolsa para transporte do desíibrilador que deverá ser
corúeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para assessóíos, módulo
compacto. 2 - Um aparelho com medidas máximas de 250X140)G0Omm, possuindo onda
bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em cÍianças.
O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças
deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não
recarregável de Lítio de alla performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de

monítorização. - O peso máximo do coniunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não
poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos
adesivos para adulto e um parde eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais,
descaítáveis. - Deverá po6suir instruções de áudio bem claras e ícones visuais aúo
explicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG
contÍnuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta
inf ravermelho ou USB própria corexão para o sistêma operacional 'Windows IP" ou superior
pam acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG,
píocedimentos executados e dêmais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido
hardrfare e software necessários para esta transmissão. - Deverá rêalizar auto-teste periódico
com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de vozêm
portugrÉs, alto-f alantes inlernos, sinais sonoros e botáo de clpque com irdicador luminoso. -

Deverá apresentar no mínimo certiíicação - lP-56 (Íesistência a pó e água) e ser resistente a
queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizaçóes dos protocolos
(procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identiíicação dos eletrodos,
dif erênciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de
choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/coniunto de pilhas

UN 9.107,40 SAt\rtARrTAN 9.000,00 9.000,00
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O Uunicípio de Cândido de Abreu I
Pregão Presencial 621m16

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS /
C[PJ: 17.737.4281000'l-14 Fornecedor : HOSPITROIüCA COM. DE mUP. N/ED. HOSP. LTDA - ME

Págim:6

sERVrçOS
E-mail:

Te lefone:Endereço : AV. CELSO GARCIA CID 1523 - - LONDH}{AIPR- CEP86039-000

lnscrição Estadual: Contador:
Celular:

TeleÍone contador:
Re prese ntante : MFAE- FEFNANffi GALLO

Ende reço re pre sentante : RUA JOSE DE-ALLIBEM 938

E-mail representante:
Banco:

CPF: 096.291.889-02

- - Cr\À/tsE/PR- CEP86í83-550

Agência: í284-003 - CAXA - /PR

ffi:

Conta: 10050S-2

Telefone representante :

Data de abertura:

Fornecedor
LoL: ocl

enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da hi complemêntar n" 123/2006).
Lotê 001

No ltêm Deserlçâo do Produto / Serviço Qtde. Unld. Preço lVláxinrc Ít4arca Modelo Prêço Unltário Prêço Total
novo lotalmente carregado. - lúanuál de operação em português. - CertiÍicado de garantia do
f abrrcante de, no mínimo, clnco ano para o DEA e seus acessórios.
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

030 Oxímetro de pulso de mêsa: Com tela de cristal liquido e capas de ser 1,00

utilizado êm qualquerambiente, com bateÍias recarregáveis que duram até 8h, tela com curva
pletismográÍicâ, sensor para utilizaÇão em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve
possuir gÉíico de barras das ultimas 24h, deve f uncionar em110/220 automaticamente. BateÍia
interna, recanegável, com aLÍtonomia mínima de 3h, peso inferiora 3kg Alem dos
acessóriosobrigatóriosÍornece para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 0'í sensor -
pediátnco de dedo. Limites de leitura e alarmes minimos: AtÁRMES: limites ajustáveis e
automáticos para Sp02 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de
silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alêrtapiscaÉo rndicando
que algum alarme Íoi ultrapassado. PULSO: f aixa 3&250 bpm PRECISÃO: 2bpm
RESOLUÇÃO: 1 bpm TEIúPO DE MÉDIA: I segundos SATURAÇÃO: FAIXA: O-100%
PRECTSÁO: 2% RESoLUÇÃO: 1%"IEMPO DE MÉDIA: I segundos. AUDTO: os atarmes e
pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturaÇão> TELA: lrpo
monocromática de catodo f rio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (alturaxlargura) Curva
pletismograf ica: cristal liquido. POSSUIR REGISTRO NAANVISA

031 Oftalmoscópio :Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, XenonHalogena ou LED

UN 1,433, 13 GENERAL MEDITECH

881,33 MD

1.430,00 1.430,00

1,OO UN

acompanhado dê 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com íiltro livre de vermelho
(utiliável em qualquer abertura)i Filtro Polarizador paÍa eliminaçáo de reílexo Mínimo de 20
lentês para ajustes de dioptriasi Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22', lvbrcador de dioptrias
iluminado; Saida de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujêiras; Borracha de proteção
para evitarriscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor
liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentaçáo através de pilhas alcalinas e ou
bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de
bateria; Estojo macio ou rÍgido; Garantia mínima de 01 ano;Manual de instruÇões em
Português;Apresenlar registro na ANVISA.

033 Caneta de AIta rotaçáo: Caneia de alta rotação com cabo invertido no 1,00

mesmo sentido da cabeça, aumentando a Regrstro Rotação visibilidade do ôperador durante o
procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação MS/ de 45'. Atto torque, confeccionada em
alumínio anodizado, o que possibiÍita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a
desiníecçáo; cabeça com linhas arredondadas; baixo nívêl de ruído; sistema de rolamentos
apoiado. Peso g 38 a 44. ANVISA Rotação (rpm) O a 420.000. Fixação da broca (saca broca).
Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (Umin) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nivel sonoro
(dB)69 - Registro ANVISAe assistência técnica em todo Estado do Paraná.

;o
\§
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O Uunicípio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 62/2016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERV|çOS

Págim: 7

CÍWJ: í7.737.42810AC1-14 Fornecedor : FIOSPITRONICA COM. DE EQUIP. ÍvED. HOSP. LTDA - ME

Endereço : AV. CELSO GAROA CID 1523 - - LONDRM/PR- CEP86039.000

lnscrição Estadual: Contador:

E-mail:

Te leÍone: Fax: Celular:
Telefone contador:

Representante: RAFAE- FEFf{AI\DO GALLO CPF: 096.291 .889-02

Endereço representante: RLIA JoSÉDE-ALLIBERA 938 - - CAIvtsSPR- CEP86íô3-550

E-mail representante:
Banco: Agência: 1284-003 - CAXA -/FR

RG:

Conta: 100509-2

Te lefone re presê ntante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou emprêsa dê pequeno porte (para obter os

Lonê l 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto, Serviço Qtde. Unld.

benefícios da lei complementar no 123/2006).

Preço lvtsxlÍrlo lilarca Modelo Prêço UnltáÍio Preço Total

CONTENDO REGISTRO MSIANVI SA.

034 Contra ÂNGULO: Contra Ângulo lntra MXcom Íef rigeração externa ao

corpo, acoplável ao micro motor com sistema inlra onde o torque e a rotação são transmitidos
à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão í:í .

Corpo em alumínio anodizado, giro livÍe de 360' sobre o micro motor, ângulo de 2O'graus entre
o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmlna de aço deslocável lateralmenlê
em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho co Especificações: Spray:
Com spray externo ao corpo, Conêxão: INTRA, Veloidade: 3.000 a 20.000 rpm com reveisâo,
Pressão Ar:60 a 80 (PSl), Consumo de ar: 65 (Umin), Raáo de Transmissáo de velocidade:
1:1, Arrtoclavávêl: 136"C, Peso: 90 g, RuÍdo: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica
em todo Eslado do Paraú,
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

035 MICROMOTOR: Mrcro ÀÁotor lntra com ref rberaÇão; spray exterÍro através 1,00

de mangueim siliconizada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e

excelente acabamento supeíicial, facilitando a assepsia e desinf ecçáo. Sistema intra dê

encaixe rápido, permitindo o giro de 360' das peças acopladas. Conexâo tipo bordên (universal
2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo
que permite a reversão da rotaçáo, baixo nível de ruído; autoclàvável até 135'C por mais de
1000 ciclos. EspeciíicaçÕes: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA.
Velocidade: 3.000 e 20.000 rpm, com reversáo. Pressão Ar: 60 a 80 (PSl.) Consumo de ar: 65
(Umin). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135'C, Peso: 9O g, Ruído: 70

dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado.
CONTENDO REGISTRO ANVI SA,

038 Kit Saúde Reprodúiva: Cada kit contendo: - 1 álbum grande de

1,OO UN

1,OO UN

45O,OO DENIFLEX

444,50 DEN]FLEX

4.644.67 SEMTNA

UN

familiar e reprodutivo contendo f iguras coloridas sobre o aparelho reprodutor f eminino,
masculino, amamentação, métodos contraceptivos natuÍais, métodos de barreira, métodos
químicos e métodos deÍinitivos. Deve ser apresentado em capa dura e espiral tipo'\Mire-o".
Devê contêr páginas seriadas, tendo no verso de cada lâmina, textos explicativos sobre o

tema. Deverá acompanhar man(EÍ sobre orientação contraceptiva contemplando métodos de

barrêira (diaf ragma, DlU, preservativo masculino, preservativo f eminino); métodos químrcos
(anticoncepcional oral, vaginal, injetável e contíacêptivo de emergência) e métodos definitivos
(laqueadura e vasectomia), Opgáo: Sacola para Transporte. - Kit Reprodulor Feminino e

l/bsculino - vulva de silicone e pênis de 13,5 cm com escroto. Para o ensino da colocação da

camisinha íeminina e masculina e demonstração da relação sexual. Para o auto-conhecimento,
cuidado com a higiene pessoal e prevençáo de DSTs. Acondicionado em estojo especial.
ÍvÍedidas do Esto;o: 18,5 cm x 12 cm. Peso: 0,400 g (com pênis de 13,5 cm) - l\4odelo Pélvico

450,00

444,OO

4 000,00

450,00

444,W

4.ffi.00
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O Uunicipio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212A16

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

: I.I)SPITROITTCA COM. DEEQUIP.IIED.IIOSP, LTDA.I\,E E-mai|:
LONDRTM/PR - CEP 86039-000 Telefone:

Contador:

Págim:8

CNPJ: 17.737.42810001-14 Fornecedor
Endereço : AV. CELSO GARCIA CID 1523 -

lnscrição Estadual:
Celular:

Telefone contador:
Representante: RAFAE-FEFfI|AiDOGALLO CPF:096.291.889-02
Endereço rêpresêntante: RUA JOSÉDts-ALLIBERA 938 - - CAIvtsE7PR- CEp86183-550

E-mail representante:
Banco: Agêncía: 1284-003 - CAXA -/FR Conta: 100509-2

Telefone re presentante :

Data de ebertura:

Fornecedor enquadrado como microemprêsâ ou emprêsa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no 123/2006),
Lo&: OOI Lc*ê 0ôl

No ltem Dêscrlçào do Produto, SeÍviço Qtde. Unld. Preço Miáximo [JhÍcâ lrodêlo Prêço Unltário PíêÇo Total
de Acrílico - tridimensional, íabricado em acrílico com uma lâmina móvel quê permite
visualizar o endomêlrio e os óÍgãos que compõem o aparelho reprodutor f eminino. Utilizado
também para demonstraçáo da colocação de diaf ragma, do DIU e da camisinha feminina.
Acompânha manual de inslruçáo. Acondicionado em caixa especial para transporte. l\âedidas: 24
cm x22cm. Peso: O,550 kg - Àrlodelo Pélvico de Borracha - modelo pelvico do aparêlho
reprodúor f eminino, tridimensional, em espuma de borracha para demonstraçáo de colocação
do diaíragma, camisinha feminina e para ensinar a mulhera conhecer o seu próprio corpo
atravás do toque no colo do útero e demonstrar a relação sexual. l\íedidas: 12,5 cm x 1 1,5 cm
x 9,5 cm Peso: 0,100 kg - Pênis de Borracha - modelos penianos com íormato natural (com
bolsa escrotal), __aprêsêntados nas cores morena e negÍa com tamanho de 15 cm para fins
educativos. Àíedidas: '15 cm Peso: 0,300 kg. - Quadro lmantado com imagens na írente e
verso do Aparelho Reprodi.dor lirhsculino e Feminino contendo 37 f iguras imantadas para
mostrar sobre: Sexualidade, Írilenstruação. tüétodos Contraceptfvos e DeÍinitivos, Reproduçâo e
Gestação. Deve acompanhar suporte de madeira, caderno sobre Orientaçáo Contrac€ptiva,
manual de hstruçáo e sacola para lransporte. f\ibdidas: 50 cm x 37 cm Peso: 2,60 kg - Qtadro
de métodos contraceptivos moldurado êom contraceptivos corúendo 1 Diafragma, 1 DlU, 1

PreservativoÍvbsculínoe1Fêminino, lAnliconcepcional Oral ellnjetável elContracepção
de Emergência, para compreensão e conhecimento destes métodos, de forma real. DeveÍá
acompanhar 1 cadeÍno sobre Orientação Contracêptiva bem como suporte dê madeira.
t\Iedidas: 50 cm x 35 cm Peso: 1,700 kg - Sacola para transporte e acondicionamento dos
materiais educativôs, coníeccionada em ny lon com alça tiraco{o e fechamento com zÍper de
dois cursores. Medidas: 66 cm x 46 cm Peso: 0,400 kg

039 Kit de Equipamento de Urgencia Equipamento Laringoscopio inf antil/ 1,00

adulto com conjunto de laminas 2 Ambu Adulto com mascaÍas 3 ambus infantil com mascaras
4 jogo de canulas de gueder n 5,7 9 e inÍarúil 3 e 5:
LARTNGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA:Descrição básica,Dispositivo médico-Registro na
EOUIPAMENTO hospitalar utllizado para auxiliar na entubação endotraqueal. ANVISA
URGENCIA Especiíicações técnicas mínimas: EOUIPAMENTO Conjunto de laringoscópio com
cabo em metal recartilhado e alimentação através de pithas tipo C. 1-kringoscópio Lâmpada de
LED com vida útil aproximada de 5O.0OO horas, que proporcionê maior inÍantíl/adulto
luminosidade. com conjunto de Lâminas êm aço inoxidável com transmíssão de luz por f ibra
óptica. lâminas. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Íúacintosh, tamanhos 1,2,3 e 4,
e quatro lâminas modelo Miller. tamanhos 1,2,3e 4. 2-Ambú Adulto Todas as lâminas deverão
ser isentas de pontos de soldas ê autoclaváv eis. com máscaras. As lâminas e os cabos
devem possuir sislema codif icado verde compatíveis com laringoscópios de f ibra óptica
padrão internacional. 1 Ambú lnfanlil Deve acompanhar um estojo para acondicionar o
cônjunto, duas lâmpadas com máscaras. sobressalerÍes e manual de instruçõês em português

UN 3.435.67 MD 3.435.00 3.435.00

\N
sProposta - VêÍsáo: 1.1.4.1 Bl1AX1614:27:6



O fUunicipio de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNEGTMENTO DE PRODUTOS / SERV|çOS
CIWJ: 17.737.42404U-14 Fornecedor
Endereço : AV. CELSOGARGA qD 1523 -

lnscrição Estadual:

: I'IOSPITROI{CA COI\4. DE EQUIP. I\IED. HOSP. LTDA - I/E
- LONDRIM/PR - CEP 86039.000

Contador:

E-mail:

Telefone: Fax: Celular:

Telefone contador:
Re prêsentante : RAFAü FEFf{ANDO GALLO

Endereço representante: RLJA JOSE ffiLALLIBERA 938

E-mail representante:
Elanco:

CPF: 096.291.889-02

- - CAI/BSPR- CEP86183.550

Agência: 1284-003 - CAXA - /PR

RG:

Conta: 100509-2

Telefone re presentante :

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte {para obter os beneflcios da leicomplementar no 123/2006).

LotG: 001 LdE00,|

No ltem Dêscriçáo do Produto I Serviço Qtde. Unid. Prêç! lvláxinro It arcâ lâodêlo Preço Unitário

REANIÀ,IADOR MANUAL (AMBU) - adulto e infantil -Descrição básica-São balôes aüo-
infláveis transparentes quê permitem praticarventilaçâo artificial manual sobre 5-Jogo de
cânulas máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reúiliáveis,
deGuedel (adulto Especif icaÇôes técnicas mínimas- Asprctos gerais n'05,7 e9 e Reanimador
manual em silicone translúcido de alta qualidade, aúoclavável, com inÍantíl n' 3.51) válvula
pop-oíf de alívio de pressâo Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na
porção anteÍior, que se conecta a uma máscara transparente removÍvel para visualização da
face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, rêmovível, conectado a uma válvula
posteíior, com entrada suplemêntar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão
auto-inÍlável com volume mínimo de í.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pedtátrico,
baláo auto-inílável com volume mÍnimo de 50O mle rêservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser
fomecida uma máscara para ventilaÇão para cada unidade, com a seguinte câracterística:
tamanho adulto, máscara rigida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inf lávêl;
tamanho pediátrico, máscara rÍgida transparente com borda maleável de silicore, ou borda
inílável; Deve cumprir normas ISO í0651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente
desmontável pãra limpeza e esteriliação ê dobrável para armazenamento; Deve ser
compatível com todas as cânulas e tubos endotíaqueais. Possuir testes de Íuncionamento
descritos no manual para garantir o bom f urrionamento do equipamento sempre que o mesmo
for montado. Todas as partes e acessórios devem ser lívres de látex. CÂNULAS DE
ENTUBAÇÂO ENDOTRAQUEAl-Descrição básica-Tubos em PVC, utiltzados para controle de
vias aéreas, permitindo ventilação artificial e parâ proteçáo contra aspiração de secreç6es,
vômitos, etc. Especificaçôes técnicas mínimas Transparentes, livre dê propriedades tóxicas ou

iÍritantes, Com linha radiopaca, superf ície lisa, estéreis, Orif icio proximal com diâmetro padrâo
e conexão Standard, e oriíÍcio distai. Doiado de balonetê distai macio e f lexível de alto volume
e baixa pressão e balonete piloto com válvula anti-retorno. Tamanhos: 3.5 sern balonete distai.
Tamanhos: 5.0. 7.0, 9.0 com balonete. CÂNULÂ OROFARINGEA (GUEDEL)- Descrição básica-
Equipamento médicohospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas
superiores em pacientes com rebaixamento de nlvel de consciência. Especificaçóes técnicas
mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, lransparente e inodoro, não f lexÍvel à pressâo de
mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dêntição anterior do pacrente; Porção
distal encurvada e achatada; AbeÍtura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e
introdução de sonda de aspiração, Numeraçáo: 1, 3, 5
CONTENDO REGISTRO NA ANVISA.

sProp6ta - Vssão: 1.1.4.1



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 6212016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERV|çOS
E-mail:

Tehfone:

Página: l0

ClüJ: 17.737.42810001-14 Fornecedor : I-{OSPíTROTNCA CO[vL EEQ|.[P. Í\GD. HGSP. LIDA - tvG

Endereço : AV. CE-SO GARCIA CD 1523 - - LONDRIM/FR- Ct8ô039-000
lnscrição Btadual: Contador:

Fax: Celular:
Telefone contador:

&presentante: RAFAB-FERÍ{AI\DOGALLO CPF: 096.291.889-02

Endereço representante: RUA JOSÉ m-ALLtsERA 938 - - CAi/BEPR- CEP 8618&550

E-mail representante:
Banco: Agência: 1284-003 - CAIXA - IFR

RG:

Gonta: 100509-2

Telefone re prêsententê :

tlata de abertura:

Fornecedor enquedrado como microemprêse ou empÍesa de pequeno porte (para obter os beneflcios da lei complementaÍ n" í2U2006).

Valdade da proposta: 90 dias

TT,T3T ,4zglrtrlot-l4
HOSPTTRÔNrCA CoM. DE EQUTP.

MEDICO HOSPITALAR LTDA. . ME.

AV. CEt50 GARCTA CtD, 1523 - t OrA 8
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PREçO TOTA OO LOIE:

TOIA- DAPROFOATA:
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6PÍo,p61a - Vêrsào: 1 -í .4.í @t10t?o1614274



{}llorplkonlco
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante

legal o Senhora SILVANA PELAIS PESENTI, Sócia/Gerente, casada, Ínscrita

no cPF soô o n.o 731.a73.959-a0, e RG n.o 4.486.113-1, residente à Avenida

Paul Hanis, n.o 88, Jardim Nossa Senhora de Lurdes, Cidade de Londrina,

Estado do Paraná, ÇEP 86039-280. Fone (43) AA41-0006, e-mail

hospitronica 1 @g m ail.com.

Londrina - PR, 04 de Outubro de 2016.

Socia / Gerente
RG: 4.846.113-1SSP-PR

CPF: rc1.A73.959-00

%q
í

HOSP. LTDA
ANA PELAIS PESENTI

W,w.42glr;rlo1-17
. [qqlryeqryrcA coM. DE EQUrp.
MEDICO HOSPITATAR MOE. . Ur.
AV. CELSO CARCTA CrO, ls?3 _ toJA 8

, vL il. s. toirÊí)t: .:;F iiolo{go .' - L0i'JDÍ(lirÀ - Ê!R J

Hospitrônica I CNPJ: 17.737.42810001-14 | Inscrição Estadual: 90624437-39 Endereço: Av. Célso García

Cid, 1523 - Centro - Londrina, PR - 86039-000 Contato: (43) 3341-0006 | hospitronical@omail.com
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HeartSine"
lnvertoi, L rÍesaver,

Tecnologia compacta, fácil de utilizar e que salva vidas
A Parada Cardíaca (PC) é uma das principais causas de mofte em
todo o mundo. O tempo de resposta é crucial para a sobrevivência do
paciente. O HeartSine samaritad' PAD foi criado especialmente para
ser utilizado em áreas públicas. Ele é um moderno desfibrilador
inovador para uso em adultos e crianças, leve e de Íácil operaçáo.

Compacto notamanho, robusto em capacidade
PoÉátil e leve. O samaritan PAD é leve (1,1 kg).
Durável. O samarilan* PAD é resistente a impactos e
vibrações. Ele possui classificação 1P56, a mais alta da
indústria contra poeira aágua. E possui 10 anos de garantia.
Tecnologia avançada. O samaritan'PAD utiliza tecnologia de
eletrodos proprietária e firmware avançado e estável. Além
disso, possuiTecnologia Bifásica SCOPE ÍM patenteada* (uma
onda escalonável e de baixa energia que se ajusta
automaticamente às diferenças de impedância do paciente)
para avaliar o ritmo e recomendar a desÍibrilaçáo, caso seja
necessário.

Comandos lntuitivos
Fácil de utilizar. O samaritan" PAD possui recursos de fácil
compreensâo que guia o usuário através do processo.
Operaçáo com dois hotões. Apenas dois botões,
LIGÂ/DESLIGAe CHOQUE são necessários, resuhado, assim
um funcionamento simples.
Sempre pronto. Um lndicador de Status Pronto do Sistema
pisca para mostrar que o todo o sistema está operacional e
pronto para uso. Semanalmente, o dispositivo executa
automaticamente urna autoteste.

Eeonomia real para um mundo real
Dois acessórios, uma data de validade. O cartucho do Pad-
Pakil combina pads com eletrodo e bateria que possuem t
apenas uma data devalidade a seracompanhada.
Baixo custo. O cartucho tem vída útil de quatro anos a partir
da data de Íabricaçáo, oferecendo uma economia
signiÍicativa sobre oulros desÍibriladores que necessitam
de bateria e unidades de pads separadamente.

É;_,i I llrmen$rÊs \
I / de outros DFAll,---\
I ll Bini':nsoe:r tJo i

i ! 
samarita, PAo 

iIr t
'il 

rrensr il11\ it

lndicadores lurrinosos de (sdÕ o frrocédíment§

'tscnoi{)giâ avrlçacl::
c.riada para as
nec*ssidade de usrr
rrc riundo real. [!a
I-jg:títSine. nôsrsil
irlôvacáü rrt0íia vii,ts,
E sálvâ vrdâs.

fláú'lü!-lrj*
flo pôciÊJnle

Cáltuchôs

Pad-Pak e Feíiat.ifl'Pak cünl
elêtfo0cs prá-instülãtlüs.

Á inleligência irúcgtaii;: dc irai-
Pak fJeCiàtÍiêô esseÇurâ que cs
niv*is âdêquâL.,as de er.:rgia
süjam iàpilÊirdôs às crianç.:s.

íJ Í.]iiD,ente pod*
Êer locádô
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5{nâli?êçúies

sobre * posicionamento
dos elekí-rdos

* A tecnologia de lnclinaçáo de Saída de Pulso Autocompensadora automaticamente compensa a energra, a inclinação e a curva para o pacierite



Salvar Vidas. Puro e Sirnplemente

Fotmaio dêorrda:

Tamanho:

Peso: '

Adulto:

cíiançâ§j

Êâteriá nova:

Método: '

$ensibilidadel
espctiücaçâsr

ÊrrlissÕes lnadÍqdus:

lmunidád*â ftF.por
DêÊôá.rgp',' ',:
Eleh.ô-.$-áútôai ,:
knunídridea , :. 

'

Cqmqm rvlaSnêUgeq

Aviôcs;'. i,:.,', ,".

ReâistênàÍâlàtusda l

'Ilpor ,, - :,;

êapqddpdç {ia
Mémffa: ,.,, '

Recur*r3Uç.,.
reçonstltuição:"

Á*a ativado,geÍ;

Co*pliinento-do,
Cábdr, , - '',

20 cm x 18.4 cm x 4,8 cm

'1,1kq í@m â bateris Pad-Pak)

Nomalmente 150J err < I s.200i em < 12 §.

Forrrato de onda biÍásicâ de curua de pulsaÍião de sâídâ
a{rtffi pensadoía (SCOPE} quê compeosa
guttrrâtjcamehte a ehergia, indi.açáo e a curua do pulso de
acoÍd6 con a impedância do pacjenÍe.

'1o Cho{ue: 150J; 2D Choque: 150J

a partir do 3a Choque:200J

Choque:sOJ

EN 55011

EN 6i 00k-3:200í
80MHz-2.5GHz (1ov/m)

ÊN 61000-4€:2001 (3 À/rn)

RlCÂ/DG1ô0F: '1S97, Sêção 2í (Calegoria M)

1 m (3,3 pési

Memóriâ lntsmâ

90 minotos de ÉCG (€orplelo) e ÍelatóÍiü de eventos e
inâidêntê§

Catro USB pBpriê cofiectãdo direlamenle a um PC com
soffwáre de revisão de dad* Sâverr" EVO Míâ Windo!re

AB§, Santoprêne. Platr de cir?uilo impresso mm
compole[tês eletrôniÇo§,

Dióxido Ce Litio e Maâsanés (LiMn02)

Hidrogel, Prala, Alunrlnio e Poliôster

Avaliê o ECG do paÇiente, a quãlidade do singl e a
inlegíidàde do contaio dos eletrodos pata deleírlinar se o
chooue é necessário ou não

Atende a ISO ô0601-2-4

,TêmPo,ttilurârdà ,

l:m*H*"
(standby):
. , ': ' 

'

Te{úperâtqr'a :

dê,rlrânsportei 
:

Uqiq$relatva

KesÍsrênc|a a agua;

Altirildêi..r ':

, Chgguei, ,, i

Vrb,rqçâ$1,"',. .

EMC -' ,:
(cômpáribílidêdc

:§{êtrômâ.§nética}:.

0'C â 50'C

--10-C a 50"C por até dois dís. A unidade deve perfiaDffir
à tempersiura de operâçáo durante 24 hms antes Co uso.

5% a 95% (sem condensôção)

lrc 60529/EN ô052t
lP56:Prglsgi6s q6a1ra a entÍada de pârtíÇulas de pcerra e dê
água em aliâ pÍessáo sobre quâlqueÍ ángiilo

0 a 4.5'if5 meires (0 a 15.000 pes)

&lll STD 810F Mótodo 5i 6.5, Píoedimentc | (40 G)

MIL STD 810F tíélodo 514.5+
Categôrra 4 - TraÍrspone por €minháo
Calegoria 7 -TrânspoÉe aêrso

EN 6060í-_1-2

Gáfinstei

gElcnd,:

Êlêtrsdi:s:

Vida.Úft , .,

F.es,oi I ',,, .,t ,, , 
'

Tamanho:t r

Ieodà Êe$fii

tadqoidade: ,l

Posicíonarnento dos 
A,lrerior lâterãr (adurro); Ánterior posteÍior (pediátnco)

olerooo6:

, , . . 
4 aros a partir da data de {abri€ção

. o,e tg

: 10 cm x 13,3 crr x 2.4 Êm

, . Dióxido de Lílro e Mãngânês (LiMnO2)

. :', Mãis de 60 ct)oquüs â 200J

100 Çm2

Jm

Pâd-P.ák Àdulto e Fad-Psk Pediáüici§

Heartsine Technologies. Ltd.
lrlanda do Norte CNPJ: 95.433.397.0001-1 1

Curitiba - Paraná - Brasil
Telefone: +55 (41 ) 2102-83/í4
E-mail: macrosul@macrosul.c0m
,tww.macrosul.corn

@ Heartsine
i,r r,;iliri' lr:f,U'1ii:-r1. I i11;1.;;1.'r-r

FRlml
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Oxímetro de Pulso

a

Oxímetro de Pulso com monitoraçáo de batimentos cardíacos.

Portátil (quando fora da base).

De mesa (quando alojado na base).

Canega as baterias durante o uso (quando alojado na base).

Tecnologia de Medição Digital.

Alarmes de parâmetros programáveis (todos).

Medições precisas em perfusôes baixas.

Anti-Movement System: Permite medigôes mesmo êm
pacientes agitados ou em moümento, sem perda de pulso.

Sensor Digital Spo2 que permite medições em pacientes de
pele escura ou com esmalte.

Baterias recanegáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com
autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em
Standby.

Memória interna para armazenamento de até 24 horas de
monitoramento.

Comunicação com o computador para recuperação da
monitoração armazenada na memória interna das últimas 24
horas.

Software de gerenciamento de informações capaz de
apresentar curva de tendência das informaçÕes armazenadas
nâ memórian*.

Display de LCD colorido com Curva PlestimográÍica, indocação
numérica e barra gráfica ou com números grandes e bana
gráÍica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em
ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro
iluminação conforme a necessidade do ambiente.

Monitoraçâo assistída por interface sonora com nível ajustável.

Sensor SpOZ paraAdulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual.

DimensoÕes: 1 3,5x6,5x3,0 cm

Peso:1189.

Anvisa: 803939't0004

n
\mt

&=
iúüffiàrL,r:'

Wi:ri,:'

"* Acessório
" Com baterias de Alta Capacidade
em modo de econômia

^v. 
Silvi6no Brândáo, 765, 30 ândãr

§âgradâ Fâmíis, B6b Horizoni§ - Mc
CEP: 31 030§25 Td.: (31) s222-0863
E-Íngil: endoôràx@êndobrax. com.br

ffiÍi

JJ$.enoourax.com.br



Consulta de Prodúo

J.L AeúrrcL tú.clonrl

+1- do Yt$lôncr! S.nit d.
wlvraJ.ãrlvt3r.€pY.bÍ

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

ir::;ii',1;iilr..li Ati'.ris.r i,1rtuil.; :;.rirrt(1t +e,.,. d,.,;1uaÇãL: i-eqir,iaçi'to

Detalhe do Produto: DESFIERILADOR AUTOITiATICO EXTERI{O SAMARITAN PAD

AgênciaNacionaldeVigi6nchsanitária-setordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-AreaÉspecíal 57-Brasíia(DF)-CEp71205-050-Tel: (61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

(:üi.rj'trl: lir !,10ir.1) /!r'1vi§il

bq
í

DE PRODUTOS MEDI@S HOSPIIATARES LTDA - ME

DESFIBR,ITADOR AUTOMATICO EXTERNO SAMARÍTAT{ PAD

SAM PAD 35()P

SAM PAD SOOP

25351.152929/2014-68

FABRICâNTE : HEARTSINE TECHNOLOGIES LID. - IRLÂNDA DO NORTE (REINO UNIDO)
DISTRIBUIDOR r Heartsine Teúnohgies Inc. - ESTÂDOS UNIDOS DA AMÉRICA
DISTRIBUIffiR : HEÀR.TSINE TECHNoLoGIES LTD. - IRIÂNDA Do NoRTE (REINo UNIDo
III - ALIO RISOO

h@:/ÂwwwT.anvisa.gov.br/dataüsa/Cmsulta_ProdÍo_curelatdrconsdtâJrodub_dddhe.asp 1t1
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Cmsdta de Prodúo

J.L Aeúrr.*rlr.clond

+f d.YrorllncL3.nlül'll CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Iír,sirtu.tcüJi .fui,.jis;i i;l'lrufite Si:iviçor Âa;i,, cit, Àtuacãc reqi-",lilc;aic

Detathe do Produb: oxÍMETRo DE Pulso G1B
,r7

AgênciaNacionaldeVigiÊnchsanitária-setordelndústriaeAbastecimento(SIA)-Trecho5-AreaEspecial 57-Brasilia(Dfl-CEP71205-050-Tel:(61)
3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

(-üp'vri'.liri.'.4 2Ü0j Ánvl:;a

FABRICAN.ÍE : GENERÂL MEDITECI.I, INC - CHINA

l'üp/ ,ttww7.awisa.go\r.b/datarisdConsútr_ftodrÍo*correláúconsdüagroduto_detalhe.asp 111



ENVELOPE 02. DOCUMENTOS DE HABILTNçÃO
MuNtctpto oe cÂNDIDo DE ABREUpnecÃo pRESENctAL No 62tzo16

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA . ME
c.N. P.J. 94.972.926/000í _39

-c
(-1,
ô,



J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA . ME

orrAVA ALTERAÇÃo or coNTRATo soclAL

CN PJIMF : 84.97 2.926/000 1 -39

JpÂO RIBEIRO DE SOUZA, brasileiro, do comércio' solteiro,

n"ascrOo enr 21t12t1961, natural de Centenário do Sul - PR,

residente e domiciliado na cidade de Cambé - Paraná, na Rua

Rio lguaçu no 460 - sobreloja, Jardim Santo Arnaro, CEP
86.1S4-090, portador da cédula de identidade no 3.988.431-3
SSP/PR C CPF/MF O 362.425,009.49, E MARIA INÊS NUNES

PEREIRA. brasileira, do comercio, solteira, nascida em

19/011196S, natural de Jaguapitâ - PR, residente e domiciliado
na residente e domiciliado na cidade de Cambé - Paraná, na

Rua Rio lguaçu no 460 - sobreloja, Jardim Santo Amaro, CEP.

86.185-090, portadora da cedula de identidade nn 4.257.7ü'A
SSP/PR, CPF no 677.191.559-04 Únicos socios componentes
da sociedade que gira sob nome "J. RIBEIRO COMERCIO
ATJÀCADISTA LTDA ME", com sede e foro á Avenida Brasil no

tSaS centro, CEP. 86.181-010, em Cambe, Estado do
Paraná, corn Contrato Social registrado sob no 41202698983
de 1810211.992, e alteração contratual registrada sob nu

20131668080 de 021A412013 e 20144125129 de 1510712015,
"RESOLVEM", por este instrumento de alteração contratual,

úôOificar as cláusulas em vigor mediante as cláusulas

seguintes:
CLÁU§ULA PRIIMEIRA: Diante da alteração havida, de eomum acordo, resolvem
ós sócios consolidarem o Contrato Social através do presente documento.
JOÃO RIBEIRO DE §OUZA, brasileiro, do comércio, solteiro, nascido em

mentenáriodoSul-PR,residenteedomiciliadonacidade
de Cambé - Paraná, na Rua Rio lguaçu no 460 - sobreloja, Jardim Santo Amaro,
CEP.86.185-090, portador da cédula de identidade no 3.988.431-3 SSP/PR e
oPF/MF ' 362,425.009-49, e MARIA lNÊS NUNES PEREIRA, brasileira, do

comercio, solteira, nascida em 19/01/'1968, natural de Jaguapitã - PR, residente e

domiciliado na residente e domiciliado na cidade de Cambe - Paraná, na Rua Rio

lguaçu no 460 - sobreloja, Jardim Santo Amaro, CEP. 86.185-090, portadora da

Cedula de identldade no 4.257.791-0 SSP/PR, CPF na õ77.191.559-04, únicos
sócio componentes da sociedade mercantil que gira sob nome "J. RIBEIRQ
COMERCIO ATAÇADISTA LTDA ME", com sede e foro á Avenida Brasil no 1543

- centro, CEP. 86.181-010, em Cambe, Estado do Paraná, com Contrato Social

registrado sob no 41202698983 de 181A211.992, e alteraçáo contratual registrada
sob no 20131668080 de A210412013, 2A144125129 de 151A712015 e 20157536017
de 1411212015 mediante as clausulas seguintes:

cW:Asociedadegirarásobonomeempresarialde..J.
@RcêotsrR uroR rue", com sede e Íoro á Avenida Brasi!

no 1543 - centro, CEP. 86.181-010, em Cambe, Estado do Paraná

CERTIFICO O REGISTRO Ê14 L9/05/2OL6
PRorocoLo: 163007268 DE L8/05/20L6.
11600454362. NIRE: 4L2O2698983.
.J. RIBEIRO COMERCIO ÀTÀCÀDISTA I,TDÀ

LÍbertad Bogrus
sucnrtÁnrl eÉnar,

CURITIBÀ, L9/05/20L6
m. empresafacil, . P! . gov. br
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J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA . ME

orrAVA ALTERAçÃo pE coNTRATo socrAL

{

1

sôcros

.IOÃo RIBEIRo DE SoUZA

MARIA IITIÊS NUNES PEREIRA
TOTAL =

QUOTAS

20.000

20.000
40.000

CERTIFICo o REGTSTRO E;l,, L9/05/20LG
PROToCoLo: 163007268 DE L8/05/20t6.
11600454362. NIRE: 111202698983.
.T, RIBEIRO COMERCIO ÀTÀCÀDTSIÀ LEDÀ

Liberted Bogus
spcnsrÁRra eÉRÀr

cuRrrrBÀ, t9/05/20L6
m , empresafaciJ- . pr . gov. br

CAPITAL EM R$

20.000,00

20.000,00
40.000,00

17:03 SoB 20L63007268.
cópreo venrrrcaçÃo:

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada socio é limitada a importância
total do capital social, nos termos do artigo 20 da lei 3.708 de 10 de Janeiro de 191 9.

GLÁUSULA §EXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros socios, a querii
fica assegurado, em igualdade de condiçÕês e preçoi o direito de preferência para
suas âquisíçÕes.

6----Í -/

%3f
CN PJ/MF: 84. 972.92610001 -39

CLÁU§ULA SEGUNDA: O praza de duração da sociedade é por têmpo
indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 18 de Fevereiro de 1.991.

CúUSUta teRCetRe: R sociedade têm por objetivo social o ramo de
ffiTA DE tNSTRUMET*tos E'MATERIAIs pARA uso
MÉDtco, crnúRcrco, HosptrALAR E DE LABoRÀTóruos, comÉRcto
ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGO§ DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO
ATACADI§TA DE PRODUTO§ ODONTOLOGICO§, COMÉRCIO ATACADISTA
DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA U§O ODONTO MÉDICO
HO§PITALAR; PARTES E PEçAS, COMERCIO ATÂCADISTA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE
EQUIPAMENTO§ ELÉTRICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS
ELETRÔNICOS, COMÉRCIO ATACADTSTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS
E EQUIPAMENTOS DE TELEFONTA E COMUNTCAçÃO, COMÉRC|O
ATACADI§TA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO
ATACADI§TA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO
ATACADTSTA DE PRODUTOS DE HTG|ENE, L|MPEZA E CONSERVAÇÂO,
cOMÉRcIo ÂTACADISTA DE co§MÉncos E PRoDUTo§ E}E PERFUMÀRIA,
COMÉRCIO ATACADI§TA DE TINTAS, VÉRNIZÉS, coMÉRcIo ATAcADIsTA
DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGO§ DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO,
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPA§ E ACESSORIOS PARA USO
PROFTSSTONAL E DE SEGURANçA DO TRABALHO E COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E GORTINAS.

CúUSULA GUARTA: O capital social da sociedade, totalmente integr:alizado no
valor total de R$ 40,000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40.000 (quarenta mll),
quotas de R $ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distrlbuÍdo entre os sócios
atuais:

JUNTA CO*TERCIAL
OO EÀÊÂNÂ

À walidade deste docmento. sê inDresso. fica suieito à tenticidade nos rêsDectivos Dorteis
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J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA . ME

orrAVA ALTERAçÃo or coNTRATo socrAl

CN PJ/MF : 84.97 2.928/0001 -39

lrq

CLÁUSULA SETIMA: O sócio que desejar transÍerir suas quotas deverá notificar por
escrito aos outros sócios, discriminando-lhes o preço, forma e ptazo de pagamento,
pâra que este exerça o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 60
(sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em nraior prazo a critérío
do sócio alienante. Decorrido este prazo, sem que sejam exercidos o direito de
preferência, as quotas poderão livremente ser transferidas.

CLÁUSULA OITÀVA: A eociedade será administrada pelos sócios "JOAS RIBEIRO
De §ouzA E MARTA lNÊs Nur{ES PERilRA", únicos socios denominado de
administradores, ao qual compete o uso da firma individualmente, vedado no
entanto, o uso do nome empresarial em negocios estranhos ao interesse social ou
assumir obrigaçÕes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de tercelros.

Parágrafo único; Fica estabelecido que a destituiçâo do administrador será feita por
votos que representêm a maioria absoluta do capitalsocial.

ÇI.AUSULA NONA: Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá os socios na
qualidade de adminÍstradores, a titulo de retirada pró-labore, quantia mensal fixada
de comum acordo, atê os limites de dedução fiscal previstos em Lei a qual será
levada a conta de despesas gerais.

CtÁUSUle OÉClUe: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos socios, a
sociedade continuará cCIm seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possÍvel ou
inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará,
conforme entendimento vigente.

CúUSUI-R pÉClwlR pnlfUetnA: O exercício social da sociedade obedecerá ao
ano calendário e a cada 31 de Dezembro de cada ano, seráo levantadas as
demonstraçÕes contábeis cabendo aos sócios, na prCIporçâo de suas quotas, os
lucros ou perdas apurados.

ÇkAUSULA DECIMA SEGUNOA: As deliberaçÕes dos socios para fins de
aprovação das contas dos Administradores, o balanço patrimonial e o resultado
econÔmico, não haverá reunião de assembléia, conforme previsto no Art. 70 da Lei
Complementar 123 de 14/1212A06, que desobriga as ME/EPP da realizaçâo das
reuniôes da assembléia.

CERTIFICO O REGISTRO Érl, L9/05/20L6 17:03
PRoToCOlo: 163007258 DE L8/05/2OLe. cóot
11600{51t362. NIRE: 41202698983.
',. RIBEIRO COMERCIO ÀTÀCÀDISTÀ LTDÀ -,-v,-,INYII

lruun oorurcu,llI oo pln+xa' 
I

Libertad Bogus
SECRETÀRIA GEB,ÀI

CURITIBÀ, L9/05/20L6
www. ençrresafacil. pr. gov. br

À velidâdê deste documento, sê imprêsso, fica suieito à comprovacão de sua\gutenticidade nos !êspêctivos poltais.



J. RIBEIRO COMERCTO ATACADI§TA LTDA. ME g

orrAvA ALTERAçÃo ne coNTRATo §oclAL

CN PJ/MF : 84.9;Í 2.92610001 -39

ÇLÁusULA BÉctMA TERCEIRA: os Administradores declara, sob as penâs da lei,

de que não esta impedido de exercer a admínistraçâo da sociedade, por lei especial,
ôu ern virtude de condenaçâo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a

pênâ que vede, ainda que temporariamente, o acêSso a cargos públicos; ou por

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussáo, peculato, ou contra
a economia popular, côntrâ o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública,ou a propriedade. (art.
1.011, § 1", CC/2002)

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro central desta cidade para dirirnir
as dúvidas advindas do presente instrumento.

E, pôr assim terem justo e contratado§, lavram,
datam e assinam, o presente instrumento, em uma única via, obrigando-se fielmente
pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cambe - Pr, 10 de Maio de 2.016.

CERETFTCO O REGTSTRO Í-t' L9/05/2OL6
PRorocoúo: 163007268 DE LA / 05/ 2Ot6
11600454362. NIRE: 41202698983.
.,, RIBEIRO COMERCIO ÀTACÀDXSTA I"TDA - ME

Libortad Bogus
SECRETÀRTÀ GEB,ÀI

CURITIBÀ, L9/05/20T6
wrw. eropreaafacilpr. gov, br
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CERIrIFTCO O REGTSTRO Étn t9/05/20L6
PROToCOLO: 163007268 DE 18,/05/2016.
11600454362. NIRE: 41202698983.
ü. RIBEIRO COMERCIO ÀTÀCÀDTSTÀ LTDÀ - ME

17:03 SOB N" 63007268.
CODIGO DE

Líbeated Bogus
SECREEARIÀ GER]AI.

crrRrrrBÀ, L9/03/20t6
www. empresafacil . p!. gov. br

irrclçÀo:



2üc,ot2s16 Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral - lmpressão

Gomprovante de Inscrição e de Situação Gadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

94»

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 2810912016 às'11:47:23 (data e hora de Brasília).

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 2

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

GoMPROVANTE DE INSCR|çAO E DE
slTuAÇÃo CADASTRAL

J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA . EPP

46.45.í-0í - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirú e de laboratórios

E

206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV BRASIL

BAIRROiDISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO

MUNIC

CAMBE

(43) 3253.1380

ATIVA 111',1212004

MOTIVO

DATA DA SITUACAO ESPECIAL

46.45-'1.02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.64-8-00 - Comérclo atacadlsta de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto.médico.hospitalar; partes
e peças
46.5í.6.01 . Comércio atacadista de equlpamentos de informátlca
46.49-4-0í - Gomérclo atacadlsta de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comérclo atacadlsta de aparelhos eletrônlcos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.49.4-04 - Comércio atacadista de móveis e artlgos de colchoaria
46.47-8-01 . Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46,49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46,49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artisos de tapeçaria; persianas e cortinas

http:/Áivww.receitia.Íazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/impressacy'lmprimePagina.asp

Página: 1/1 2
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C*IXJT
GÀIXÀ E§ONÚMISA TEOERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãoz 84972926/oooL-3s
Razão Social: J RrBErRo coMERcro ATAcADTsTA LTDA ME

Endereço: AV BMSrL t543 I cENTRo / cAMBE / pR / 86181-010

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art,7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1ggo, certifica gu€, nesta data, á
empresa acima identifícada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidós, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/20L6 a 2L/L0/20L6

Certi f i ca çã o N ú me ro : 20 1 6092 202263696630095

Informação obtida em 03/L0/ZOL6, às 10:49:51.

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da caixa:
www.caixa.gov.br

a9r?

)

O

https:/Árww.siÍç.caixa.gorr.br/Empesa/crf/crf/FgecFslmprimirpa@.asp?VARpessoaMatriz=
130141S4&VARUÊPR&VARtnsc... 1t1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federa! do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA'ME
GN PJ: U.972.92610001'39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dív-idas de responsabilidade

Oã su;àito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam

pendências em seu il;;, iãtàtirrc a óréditos tributários administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscriçõer 
"nn 

oiuiOa Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

ú*;r-órgãos e fundos públicos da administração direta a.ele vinculados. Refere-se à situação do

*r"ito-prirlvo no âmbito da RFB e da pGFN e ãbrang" inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo Único do art. 11 da Lei ng 8.212, de 24 dejulho de 1991'

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos

endereçoi <http://www.receita.fazenda.gov.br' ou <http://www.pgfn'fazenda'gov'bP'

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN IP 1.751, de0211012014'

Emitida às 09:31f0 do dia 15t07t2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 1110112017.
Código de controle da certidão: 56A3.DsC1.A7F2.3BOT
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

/87



W
PARANA

Péglna 1 de 1

Emitldo via lntêmet Públi@ (21 /09nU 6 1 4:31 :29)

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

5

/

GOVERÍ{O DO ESTADO
tdfiüicatrÔ

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í5285751-71

Certidão Íornecida para o CNPJ/MF: 84.972.926/0001-39
Nome: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçÕes tributárias acessórias.

Válida até 19101120í7 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. pr.gov. br

(q



d» Preieilura Msnicipal de Gcrmbé
I í SEcRETARIA MUNIcIPAL DA FAZENDA

cennoÃo euANTo Ros oÉelros A FAZENDA MUNIcIPAL

CERTIDÁO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS N"/ANO: 11736/2016

"tqu
(

CONTRIBUINTE: 326755 - J RIBEIRO CoMERCIO ATACADISTA LTDA - ME

ENDEREÇO: AVN BRASIL

BLOCO:
BAIRRO: LOTES E CHACARAS

COMPLEMENTO: L 4-A3/A1

lvtutilclpto: cAMBE

GPF/GN PJ : 84.97 2.926 I 0001 -39

No: 1543

APTO/SALAJLOJA:

UF: PR CEP: 86.192-000

ATIVIDADE: 4645-1t}l - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirÚrgico,,,hospitalar e de laboratórios; 4642-7102 -

Comércio atacadista de rqupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4649-4101 l Comérclg atacadista de

;qrip;;t* "ieiii.". 
aãü* o"".o"t " 

d.ome?!ico; aôo+-eloo - comércio atacadista de máqulnas, aparelhos é eqúipamentos para uso odonto-

médico-hospitalar; partes,,e peças; 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e.cortinas; 4649'4/99 - Comércio

Õã.i;;;'il;!;i;ipá;;iã; e arrigos de uso pessoat e doméstico náo especificados anteriormenle;4649-4104 'comércio atacadista de

Çveis e artigos de colchoaria; 4647'8101 -

conforme disposto no Art. 194 do CÓdigo Tributário Municipal - 9IM, qptgr-{g.P"lll:l'l-".fJffs, oe 22.112t1953 e

suas alterações posteriores, este docuãrento tem os mesmos efeitos da CERTIDÃO ngOnflVA, por existirem, em

i"úçáó ró'contribuinte de que se trata, somente debito(s) referente(s) ao(s) tributo(s) e contribui'ção(ões)

rvruÀicipat(ais), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Art. 140 do CTM e/ou Tributo(s) sem pendência(s)

de regulaiização á qu"!" refere(m) o(s) parcelamento(s)de debito(s). Esta certidão refere-se a débitos de tributos

Mobil-iários, lmobiliáiios e Divida Ativa, Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que

venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos

geradores já ocorridos.

FINALIDADE : DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS,

Emitida em 1210812016 Válida alé: 1011'112016

ESTA cERTtDÃo ABRANGE soMENTE o coNTRIBUINTE ActMA tDENTlFlcADo E A NÃo ExlsrÊruclR oe
DÉB|TOS À OATE DE EM§SÃO.

Codigo de Autenticidade: 26adf81bbdÍ&/
Para verificar: http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Aute ntica"aorc{a/eutenticado

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240

Fone: (43) 3174-0565 | e-mail: iss@cambe.pr.gov.br I site: http://www.cambe'pr.gov.
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cgnrroÃo NEcATTvA DE pÉsrros

Nome: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA -
(MÀTR]Z E FILIÀIS) CNPJ:Certidão n": 83246095 /20t6

Expedlção: 25/OB/2016, às 09:13:46
Validade: 20/02/ZOIT - 180 (cenro e oitenta)de sua expedição.

TRABAIHTSTAS

ME

84 .912.926/ OOOl_39

dlas, contados da data

Certifica-se que

84.972.926/ OOOl_s9,
Trabal-histas.

J. RIBETRO COMERCTO ATÀCÀDTSTÀ LTDÀ - ME(MÀTRfZ E. FrlrÀrs), inscrito (a) no CNpJ sob o noHÃo CONSTÀ do Banco Naciona.l de Devedores
certidão emitida com base no art. 642-A da consolidação das Lels doTrabalhor âcrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2O!1_, ena Resolução Administrativa no t4'ra/2011 do Tribunar superior doTraba1ho, de 24 de aqosto de 20i_l.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais cro Trabalho e estão atualrzados ate 2 (dois) diasanteriores à data da sua expediçâo.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabel_ecimentos, agrências ou filiais.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho naInternet (http : / /www. tst.j us.br) .Certidão emitida gratuitamente.

TNFORIÍAçã,o ruponTAlITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas nal_urais e juridicasinadimprentes perante a JustlÇa do Trabarho quanto às obrlgaçõesestaberecidas em sentença condenatórla transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusi-ve no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemoLumentos ou a recol-hi_ment.os determinados em lei; ou decorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

DLrv.id.r:i í: sLi,le.slôÊs : crrclt írl i.s | . j rrs
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naulta Optantes

)ata dã consulta: 2810912Ot6
I Identificação do Contrlbuante

:NPJ : 84.972.926/0001-39
{ome Empresârlal : J. RIBEIRO COMERCIO ATÂCADISTA LTDA - EPP

I Satuação Ahral

iituação no Simples Nacional : optante pelo Slmples Nacionül desde 01/O7 /2OO7

iituação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

,lr*o" Anteriores

Opçôes pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Nâo Exlstem

Opçôes pelo SIMEI em Períodos Anterlores: Não Existem

I Agendamentos (Slmples Naclonal)

\gendamentos no Simples Nacional: Não Existem

I Evêntos Futuros (Simples Nacional)

:ventos Futuros no Simples Nacional: Não Exlstem

I Eventos Futuros (SIllEI)

:ventos Futuros no SIMEI: Não Existem

lique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

MM

http://wwwS.receitra.fazerda.gov.brÀimdesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 /s 111
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRTMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDTçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

GERTTDÃO DE AUTENTTCAçÃO DTGTTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íieldo originalque me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em2810912016 às 10:33:01 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94Í057Í2d69fe6bc05b8e61c5a9c241aa88873450259e476121ú06febd455b4b2187224d4Í4
a2ca6a7ccb421 d5f36c5a412816d494b15ca9f6fed3ca7ec67cca7fd1Oa7e221 1 37rc45

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para J. RIBEIRO COMERCIO
ATACADISTA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com
a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certldão tem a sua valldade até: 2'110912017 às í4:10:í4 (DIa/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 591201

Código de Controle da Autenticação:

4287 21 0916í I 35570937-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br



ATESTÂ§O BE CÂPACIDÂDE TÉC,ü{IüÂ

A Frefeitura do Municipio de Leopolis siÍuada a Rua Pedru SofifÊssÉtdsgfttrtffi
ffihdoôFarsnl, otest*que a enÊícsa J Rlffitno coMERcto ATAcADtsTA LT& . me Wr*ffit üÉ. Ê1,ür!§lsísm1-3s, esrêbelecida a Av. Brasil, 1§43 - camoe ;R ; Ã-ilãfure
ffib'w&nffi+ mfitrias pâra uso nÉrlico, cirúr$icq lmspilalar e de hboratôriss; prodirffi-,oüot&ffi
.WPWoffis de irsffmáea; êtstro-êtetÍônrcq: nrôvsis; ailigor de $cd$6o à"m5fr| ffi*,*&fr*at gsqi &{ÍnpÍfr'ndo Eoín Ês entrogs sÊínBrê de$o dos prffiq, 6§ iffibM''*'666 çratida&, tendo a rdôdd; nuprg&, *d, qú; effi;*F*rw 

Y B 'Í4

L@lisffida,*pe*

R P*e tlominçuas de $ouza, 3I4. üentro
EÊP: 8§83{H}&} - Leópotis - pR

[**.Fl 3627-,t tü{ I'Fax: (4i} 36zz.i 350
E*rdl: prafaitrr@leopolis"pr,gov,br



REPÚBLICA FE.DERATIVA DO BRASIL

cARi3H3,'Â,EâS{iê;
PRtMEtRo REctsTR FUNDADO EM í88S

,NrEfDr!ut_##âr=..,ltllr"ãfltt"To..r.fl 
HrlrgDEAcASAMENr.s,

Av' Epitácio p"-gr, 1145 Bairro.dos Estados 58030_00, João pessoa pBrer : (83) 3244_s404 riáí1ááiáiii-sqaq
_ http://www.azevedobuÀtrJ.Àãt.úr.
E-mail: carrorio@az"rào"uã.i"l.ri"t. u,

cERTtDÃo DE AUTENTtcAÇÃo DtctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oÍiciar do primeiro Registro civir de Nascimentos e
obitos e privativo oe casamó;i"r, ;t."jiÇo"s 

" _iüürã;;#'ãiriouiçao de autenticar ereconhecer firmas oa comàrca ü'i;à;;i:ssoa capitar oíÊ.üoo da paraÍba, em virtude etc...certiÍica com base na Lei 8935/94 - afi' 7o-- rnc. V, que- o(s) documento(s) em anexo é reprodução

l1{ii{!i:'fJ,""ffi#!:1,::j:j;d"'"'n",tu 
,to *úi*ã Ju'à autentiçídade atravás oo cooigo

O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 08rogr2o16 às 0B:1 7:57 (horade Brasíria).

Esta certidão tem a sua validade até: 12tout2o1làs Í5:45:29 (Dia/Mês/Ano)
Código de Controle da Certidão: S7S2T1

Código de Controle da Autenticação:
4287 1 2081 6í 538 540 5 í 5 -1 a 4287 1 208 í 61 5385405 1 5-4

A autenticidade desta certidão poderá ser llliyada por quarquer pessoa e a quarquer momentoatravés do site: http://www.azevedobastos. not.br

IGP
Rranil

CHAVE DIGTTAL

00005b1d734fd,
826cçcb421 ds136csaa i zl r oáq"eio r scasroiãúãó-bãs-eãácsfl offa5 1 dbd44d8b
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Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento AV BRASIL' ítf3'CENTRO'CEP 86í8í'0í0
FONE: (43) 3253í'3800

MunicÍplo de lnstala@o GAMBE'PR, DESDE í0'2010 I

( Estabelecimento Matrlz )

oy3tifcaeao

situação ^" âIt'8;r?Hl'StNAcloNAL' 
stMPLEs NACIoNAL ' DIA 03 Do MES+2'

Natureza Jurídica 2oO-2'SOCIEDADE EMPRESÁRn LTDA

Atiüdade Econôm'n:a Principal do 4645-í/01 . CoMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA

estaoepáÃãniõ uêo MEDICO, CrnUnqco, HoSPITALAR E DE LABORATORIOS

464s.llo2.coMERctoATACADISTADEPRoTESESEARTIGoSDE
ORTOPEDIA

4645.1'03.COMERCTOATACADISTADEPRODUTOSODONTOLOGICOS
4664.8'00. COMERCIOATACADISTA DE MAOUINAS, APARELHOS E

eoulpaúÉrrróspanaUsooDoNTo.MEDlco.HoSPlTALAR;
PARTES E PECAS

465í.6/0í.coMERcIoATAGADISTADEEQUIPAMENToSDEINFoRMATIGA
4ús.4lo1.coMERcloATACADISTADEEoUIPAMENToSELETRIGoSDE

USO PESSOAL E DOMESTICO
Atividade(s) ecop119l;] 464s-4t02- coMERcto ATAcADTsTA DE ApARELHos ELETRoNlcos DE uso

Secundária(s) do Estabelecimento'vr--?v- ãã§êõÀiÉ'oóúesrrco
4652.4/00.coMERcloATAcADlsTADEcoMPoNENTEsELETRoNlcosE

EAUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4649.4'04. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE

COLCHOARIA

4647.8,0í.coMERcIoATACADISTADEARTIGoSDEEScRIToRIoEDE
PAPELARIA

4649.4,03.coMERcloATAcADlsTADEPRoDuToSDEHlGtENE,LIMPEZAE
coNsERvA:o??o'!"::lo.l.- 

.

' ' 
ouàdro Societário

ffi
PARANA
ãfiffi

ComProvante

lnscrição no CAD/ICMS

905358í-36

lnscrição

677.í9í.559-04

362.425.009-49

9sr

lníclo das Atividades

1012010

lnscrição qNPJ

u.972.9261000í*39

Nome Completo / Nome EmPresarial

MARIA INES NUNES PEREIRA

JOAO RIBEIRO DE SOUZA

r

de tnscrição Gadastral 'CICAD

EmPresa t Estabeleclmento

Nome Empresarial J RIBEIRO COMERCTO ATACADISTA LTDA'ME

Tipo

GPF

CPF

Qualificação

sÓclo-AoMlNlsrRADoR
SÓCIO.ADMINISTRADOR

Este GIGAD tem validade até 0211112016'

os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser conÍirmados üa
Internet www.Íazenda'or'qov'br

Estado do Panná
SecÍetarh de Esbdo da Fazenda

CoodenaÉo da Recita do Esbdo

CAD/ICI,IS ilo 9053563 1-36

via Internet
10:06:53

de foma segun
Teoologia CELEPAR



PnererruRA oo Mutttcí

J RIBEIRO COMERCIO.&TJT.G*.DI§TA LTDA. NilE

Esreoo oo PananÁ

ANEXO il

i

MunicÍpio de Gândido de Abreu- Paraná : : 
,

Llcltação Modalldade: PREGÃo PRESENCIAL No. 6212016.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a
Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

Declaração de lnexistência de Fato Superueniente lmpeditivó da
Habilitação, Idoneidade e Disponibilização de Documentos.

A empresa J RTBEIRO COMERCTO ATAGADISTA LTDA - ME, abaixo assinada,
declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaçâo no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências'posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçôes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

? st,r

CAMBÉ, 04 DE OUTUBRO DE 20.16.

W+stze26,o-091:1el- 
lns.Est. 90535631'36

J. Ribeiro Comércio
Atacadista LTDA' ME

AV. Brasil ,1543 Vila Salomé 
,

l_ cee. s0192-tltltl cAMBÊ' PR J

AVENIDA BRASIL Ns 1543 - FONEfax (43) 3253-1380 - VltA
E-mail : lrlbeiroatacadista@bol.com.br - CNPJ

É-cenísÉ. pamrÁ O-,
- tE 90s.3s631-3o l--



J RIBMRCI OONilERCIO ^ET*.C.dhDI§TA tTDA. [ilE

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná , ,

Licitação Modalidade: PREGÂo PRESENCIAL No. 6A20í6. ,

Obieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campãg, de acordo com
a Resolução no 604í2015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇÃO i

A empresa J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - llíE, abaixo assinada, por

seu representante legalo Sr. JOÃO R|BEIRO DE SOUZA, DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854, de 27
de outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e nâo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz
Sim() QuantosO Não(X).

CAMBÉ, 04 DE OUTUBRO DE 2016.

?ôg

f
EITURA DO MUNICíPIO DE C

ESreoO DO PARANÁ

Wqgzzszeloool -391
lns.Est. 90535631'36

J. Ribeiro Comércio
Atacadista LTDA' ME

, AV. Brasal,1543 Vila Salomé 
,

l_ cee.86í92400 CAMBE . PR J

AVENIDA BRASTL Ne 1543 - FONEfax: (4313253-1380-VltA - cannaÉ - pemruÁ

E-mail: lribeiroatacadista@bol.com.br - CNPJ -39 - !E 905.35631-36



J EIBEIRO CONilERCIO ÀT*.CIADI§TÀ LTDfi. - ME

Pnererruna oo MuNrcípro oe CÂNotoo oe AaReu
Esraoo oo PenexÁ

ANEXO VI!

MunlcÍplo de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 6220í6.
Objetó: Aqulsição de móveis e equipamentoe para UBS Campâo, de acordo com a
Resolução no 604/20í5 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAçÃO DE INEXSTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa J RIBEIRO COIIIERGIO
ATACADISTA LTDA - ME, não possui dirigente com vÍnculo de parentesco por linha reta ou
colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido em cargo de direçâo,
cheÍia ou assessoramento, ou de membro da comissâo licitante, de pregoeiro habilitado ou de
servidor encarregado da contratação.

Por ser expressâo de verdade, firmamos a presente.

CAMBÉ, 04 DE OUTUBRO DE 2016.

95/
/

E?I3.?3§Jt'?9í;3el
J. Ribeiro Comércio

Atacadista LTDA'ME

lV. Brasil ,1543 Vita Salomé 
,

l_ cee.86192400 cAMBE 'PR I

AVENIDA BRASIL, Ns 1543 - FONEfax: (431 3253-1380 - VltA SAtOmÉ -
E-ma ll : lribeiroatacad ista@ bol.com.br - CN PJ U.972.926 I 0001.39 - |

uaÉ- pnneruÁ

90s.3s631-36
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I. SILVA. EQUIPAI,IENTO§ PARA E§CRITORIO

Rua Prefeito Devete de Paula Xavier, 1348 - Centro
CAMPO MOURÃO \ IcEP 87302-190 PARANA
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REPUBLICA FEDERÂTIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
|NTERDIÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÁO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail : cartorio@azevedobastos.not. br

CERTTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtGtTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÔOitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuiçao de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçáo
fiel do original que me foi apresentado e nêste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fê.

Este documento foi emitido em 2010112016 às 14:06:11 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94ru57f2d69fe6bc05b36c73bc9c84f3f08a667e5a72839i44acaac7ea28a506422cd9494661
9c1 5525daeb9b3072e9c53f66a21 96a92a01 1 00360079404264721çe549d 1 f57940d9

A chave digital acima, garante que este documento Íoi gerado para l. SILVA - EQUIPAMEhITOS
PARA ESCRITORIO - EPP e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10'. § 10. da MP 220UA1.

Esta certidão tem a sua validade alé:2010112017 às 14:05:46 (DiaiMês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 474404

Código de Controle da Autenticaçâo:

57 1 81 401 1 61 036030423-1 a 57 1 ü 4U 1 61 036030423-3

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http :1/www. azevedobastos. not. br
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0310'2016 Comprovante de lnscrição ê dê Situação Caciestral - lmprêssão

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

,7?

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaçâo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.ô34, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 03/í012016 às 16:30:2í (data e hora de Brasília).

\
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O Clop-v--right Receita Federal

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRA§IL

CADA§TRO NACTONAL DA PES§OA JURIDICA

I. §ILVA.EQUIPAMENTOS PARA E§CRITORIO. EPP

EST.ABELECIIJENTO {NOhÍE DE

MAQSOL

DESCR|CÁO DÀ ATIVIDÂDE PRINCIPI\L

47.89-0-07 - Comárcio vareiista de escritório

47.51-2-U . Comércio varejista especializado de equipamentos e suprirnentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varsiista dê ârtigos de papelaria
47.53.9-00 . Comórcio va§ista especializado de eletrodomésticos ê equipamentos de áudio e video
47.73-3-00 - Cométcio vare.lista de artigos nÉdicos e ortopédicos
40.65-6'00 - Comércio ôtâcadísta da máquinas e equipamentos para uso comerclal; pãrtes ê peças
47.51-2-A2. Recarga dê caÍtuchos para equipamêntos dê informática
47.55-5-01 - Comércio varejista de têcidos
95.11-8-00 - Reparaçáo e manutencão dê comoutadores e de eeuipamentos perifáricos

CarDiGô É DA NATUREZA A

2í3.5 - EMPRESARIO

R PREF, DãVETE DE P. XAVIER
coMl)LÉ[4ÉNTO
FUNDOS

C=P

87.302-190 CENTRO CAMPO MOURAO

FNDERT:-ÇO Fl Ti:I.[For.tE
(44) 3523-5862

E§PECIAL

09.230.56810001 -73
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRÂ,L

SI UAÇ/

ATIVA

E}JTE FEDERÂTIVO

http:,','www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicaiCN PJ/cnpjrevaimpr
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IV:IN ISTÉRIO DÂ FAZEN DA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

ceRnoÂo NEGATIvA oe oÉerros RELATrvos Aos rRrBUTos FEDERAIS e I oÍvloR
l\TrvA on ururÃo

Nome: l. §ILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - §PP
C ltl PJ: 09"230"5§8/0001 -73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabiiidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ó certificado que náo constam
pendências em seu nome, relalivas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RfB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoda-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN ).

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suâs Íiliais e, no caso de ente federativo. para

todos os órgâos e Íundos públicos da administraçâo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei rÉ 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidâo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http:/iwww.receita.fazenda.gov.be ou <http:/iwww.pgfn.fazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751, de 0211A12014.

En'ritida às 14:45:51 do dia 2810612016 <hora e data de Brasília>.
Váiida ate 25Í1212416.
Codigo de controle da ceftidão: 2AAF.8DCC.EF5D.Ê503
Qualquer rasurê ou emenda invalidará este documento.

P
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

6ovERrio Do Es-ÁDo
&cffitu&Fr:rná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

r{o 015341794-07

Certidâo fornecida para o CNPJ/MF: 09.230.568/0001-73
Nome: I SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ÊSCRITORIO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nâo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

CIbs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçÕes tributárias acessórias.

Válida ale 3110112017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
uuarylaeendaff,qEvilr

Página 1 de 1

Fmjtido viâ lnlêrnet Públi€ (03/10n016 16:31i45)
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?utrESTADO DE PARANA
PREFEITURA MUNIcIPAL DE cAMPo nnounÃo
SEcRETARTA DA FAZENDA E ADurNrsrnaçÂo
DEPARTAMENTo ann=cnoaçÃo

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

Protocolo: N. Certidão:2237912016
Contribuinte: l. $ILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO " ME

CPF: 09.230.568/0001-73 RG:

Hndereço: RUA PREF DEVETE DE PAULA XAVIER, no 1348

irro: CENTRO
nto: FUNDOS Ponto de Referência:

Requerente:

Cód. Contrib.: 1106538 Validade: 0211112016

PARA FINS DIVERSO§

stro deste

outubro de 2016.CAMPO MOURAO/PR, 3

A autenticidade desta certidâo deverá ser confirmada via internet

§
,\n\1\\
\

Rua Brasil, 1487 - CAMPO MOURAO - PARAT{A - (

TEL.: (a4) 3518-1 144 - FAX: (44) 3518-1 104-
POSTAL, 420 - CÊP 873011140

J MF no 75904524/000'1-06

https :l/campomourao.atende. net

Emitido Via Portal

Home-page: www.canrpomourao.pr.gov.lrr E-mail: ura@camporn0ura0.pr
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§##ffie
tÂtx/x rccrr.tÔa,t lc.q rj E§Êf.rAL

Certificado de Regularidade do ['G'I'S - CRlr

Inscrição: 09230568/0001-73
Razão §ocial: I sILVA EQUIPAMENToS PARA ESCRIToRIo ME

Endereço: RUA PREF DEVETE DE P XAVIER 1348 FUNDOS / CENTRo / CAMPO- MOURAO / PR / 87302-190

A Caixa Econôrnica Federal, no uso da atribuiçãCI que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
ernpresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/0912AL6 a 2t/t012016

C e rti f i ca ção N ú me ro : 20 1 609 2 20237 37 4A223 3 09

Informação obtida em 03/1012016, às 16:34:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa
www.caixa.gov.br

!

httpsJ/www.sifge



CERTI NÃO ruEC*TI VA DE DEBI TG TRABALHT STAS

Non',e: L SIIVA-EQUIPAMEITTOSi PARA ES(IRITORIO - EPP il,lATRIZ E

í ..t. .t..,..t.. l-\ .t. .:) ,

CIJI'J: 09. 230. 568 / 0C01.-73
Cert-iião no : 6019190I / 20i(t
E>:pecJição: 2j/üi;/2016, às 1

\ralidade : lg i 12 / 2C76 - 1E C

de sua expedição.

Certif ica:-se clue I . Sl LVA- Eql PAIVENTC§ PARA ESffil Tffil 0 - fPP (UATRI Z E

Fl Ll Al S) , ir:scr itr: (eL) ric CNPJ soi: o Íi' 09. 230. 568/ 0001- 73, runO CCf,Sfn
dr: Barrco Nac i crnai cÍe Der.redores Tr':iberll:is'.eis .

Certidão emiticia corrr }:ase no art . 642-A da Llorrsolidaçâo das Le i s d-o

'I'rai:a1ho, acresLrerrtailci pela Lei no L2.44i, cie 7 de ;uI;-tr: de 2CIL, e.

na Resolr-lçáo Adrrrinistrativa rro 14?0 /2011 do I'ribunal Sr:perior dcr

T::a}:alhc, cie 24 de agosto de 2011 .

Os clados constanLes clesta C;erl-'C.ão são
Tribr:na-'i s clo Traball-rcr e e-. l.âo atr"la-'1 ,'i.z

an;e::,i.o::es à data da -eua expeCicâo"
tlo ca*qo cie pessoa j ur.clica, a Certidão at-est-a
â -;cdos o§ s-ã1.1s estahelecimenl-os, agências ct.l

A aceitação desta certidãc ccndj-cj-ônâ-se à

âuientici<lade no pcrtal do Tribunal Super
fni:erneL (trttp : i iwww. tst. lus.br) .

Certiciãcr e:r:itidei gr.rtu i r-a:rtente.

I NlFCFn qÇAO I h/PCRTAME

! .,)

,.,|

t..lti.=l

(cento e citentai dias, ccntados cla dat;t

cle resporrsabi I idacle clos
l; --

re-qe *-l-aÇão

de suâ
Ihc 11 e

r1

Do Banco Nacional do )evedo::es ?rabalhistas consta:rr os d;:dos
necessários à icientif ir::açàc: cias pessoas; naturais e j r-lrÍdir:: as
inadirLplentes perar:te a Jr-;stiça do I'rai:aihro quantr: às obrigar;Õr=s
estabelecÍdas em sentenÇ,e c,orldenatória t::arrsiiacia em julgacio or-r e:1i

aco::dcs juciciais traball:i.stas, incfr-rsi',ze nÕ concernet:te acs
.reco l hi mentcs pr:-o-ri denci át:: cs, a hot-ror:á;: i os, a cust-as, a

e:rio j uiriento.s oi.] a r:eco-l hi men-ios d.ei:ern::.rraclos em .l e"i r' o1l dect:::rentes
cie execução de acorclos firmados perant-e o ivlinistérÍo Pr:blico dc
Trahalho o11 Cjomissão cle tJofci\iaçãc ?::évra

a
!

aem
fili

\.re r I

q



MÂ'"4-S#L
IiL}A I]EVIIIT DIi PAUI,A XAVII}}I, 'l348-CRN'I]TO CEP: 873O2_1gO CAI\4PO MOLIRÃO-PII

ã44-3016*2480 CNr'.t:09.23ü.568/00CI1 -73
H-IV{AII-: ivomaqequip@hotmail.com INSC:904.24374-49

ANEXO III
Declaração de lnexistôneia dc Fato Supcrvenients Impeditivo da I:labilitação,

Idoneidade e Disponibilização de Documentos.

Jllunicipio «Ie Cândido de Abreu- Paraná
Liciração Modalidade: PREGÃO PRESENCIÂL N". 62/2016.

-uObjeto; 
Aquisição de rnóveis e equipamentcs para UllS Campão, de accrdo conl â Resolução mn

trO+lZOtS - APSUS tla Secretaria Estadual de Saúrle do Paraná, em atendimento a Secretaria h{unici-
pal de Saúde.

A empresa, abaixo a.ssinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - ,,\té a presente data inexistem fatos irnpeditivos para sua habilitação no presenÍe processo licitatório. ci-
ente da obrigatoriedade de cleclarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de

cefiames licitatórios.
2 - Os documentos que compõem o lidital ftrram coleicados à disposição e tomou
inÍtrrmações. comliçôes locais e grâu clo cliiiculdade cla entrega.
3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar conl órgãos da Adm
ral. Estailua.l, Municipal e ilo Distrito Federal.

Campo l\4ourâo -

w

todas as

:a Fede-

ro de 2016

l. Sitva - Fquiparnentos Pi
[I.:crit':ric'W

Í:*irÍ: cEVErs DE PAÇdffvBR 1 146

iÉN'rR.o - ci:P 873021{Bo/^
cÂiúPo MoiJRÃo 'Pa / ( '\-l

(-

ecimento



MAA-S#U-
I.SILVA_EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÔRIO

IIL]A I-]EVI]'í]] DI} PAU],A XAVMIT, 134[}_CI]N'I'RO L]IIP: 87302-1gO CAIVIPO ]VIOLIIiÃO-PR
844-3016-2480 CNI:'.t:CIg.230.568/0001 -7:J

II-MAII.: ivomaqequip@hotmail.corn INSC:9Ü4.24374-49

ANEXO IV
l)eclaraçãn de quc cEmpre plenameníe os requisitos de hahilitação

h{unicípio cle Cândido de Abreu- Paraná
Licitaçâo Nlodalidade: PREGÃ(} PRtr§ENCIAL N',. 62/2016.
Objeto: Aquisiçâo de móveis e equipamentos para LIBS Campão, de acordo com a Resolução n"

1'604121115 - At'StJ§ da SecreÍaria llstadual de Saúde do llaranáo ern atendimento a Secretaria Munici*
t;;tà* su,io*.

Ern atendimerrto ao previsto no edital de I'REGÀO PRESENCI.,\L n""62,2016" DECL/\R.,\MOS que

cumprimtis plenamente os requisitos de habilitação exigiilos prira participação no pÍesente certame.

Campa N4ourão - lllL, ü4 de outubro de 2{J16

RG: 9.459.192-9 - SSPIPR
CPF: 070.337.279-33 U

I
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I.SILVA_EQUIPAMENTÜS trARA ESCzuTÔRIO

IiL]A DI]V]1T'A DI] PAUI,A XAVINR, 1S48-CNN]"IiO CIiF': T]7302_ 190 CAI\4PO IVIOLNIÃO-PR

844-3016-2480 CNI'}.l:09.230"568/0001 -7:J
II-MAil.: ivomaqequip@hotmail.corn INSC:904.24374-49

AI{EXO V
DNCI,ARAÇÃO

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação §{odalitlade: PRECÃO PRESENCIAL r{',. 62/2016.
CIbieto: Àqnisição de rnóveis e equipamentos para titsS Caurpâo, de accrdo com sÊ R.esoEução n*

^ó04/2ü15 - Al'St.lS da Secretaria llstadunl de tiaúde do I'araná, ern atendimento a Secretaria Munici-
Oorr de Saútic.

A empresa. abaixo assinada, por seu representante legal. IlECL.,\fu\, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei n". 8.666. de 2l de-iunh«r de 1993, acrescido pela [,ei no.9.8521, tle27 c]e outubro de

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre c não emprega

nlenor de dezesseis ânos.

Ressalva: erllprega menor. a parlir de quatorze allos" na conclição de aprendiz
Sim( 1(luantos ( ) Nâo 1X).

Ciampo l\,lourrio - PR, 0,1 de outubro de 20I 6

RG: 9.459.192-9 - SSP/PR
CPF: 070.337.279-33 [",,,:t t.: :-/-S

rti :Ê'+.:-'i 'i't -n lÉ1r a!..r .r, .'::l (
4.{ J r-'* !J Í.-/ ft&l(jffiff i

b
iii.i,

I

1 34S
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MAA-S#r-
I.SILVA*EQUIPAMENTÜS PARA ESCRITÔruO

IIL]A DIIVET'I, NN PAUI,A XAVíNR, 1348_CIIN"I'RO CTI}}: 873O2_1gO CAN{PO NÍOLilIÃO-P}t
844-30i6-2480 CNI'"1:ü9.2í"J0"568/0001 -7:l

E*MAII-: ivomaqequip@hotmnil.ccirn INSC:904.24374-49

ÀNEXO WI
DIIC'LARAÇÃo Da lNtrxls'rÍinçcrn DE r Nco NrpATr IIII, I DA D n fl uNc toNAL

Munic{pio cle Cândido de Àlrreu- Faraná
Liciraçâo Nfotlalidade: PREGÂO PRESENCIAL N',. 62/2016.
Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para LiBS Campâo, de acondo com a Resolução no

6{1412$15 - AI'SUS da Secretaria llstadual de §aúde do Paraná, ern atendimento a Secretaria l\ilunici-
pal de Saírtte.

Declararnos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente cotn vínculo de parentesco

prir linha reta ori colatera.i até o terceiro gmu, inclusive, cle servidor municipal investido em cargo de direção"

chefia ou assessoramento, ou de mcmbro da comissão licitante. de pregoeiro habilitado ou de ssn idor encar-

regado da contratação.

Por ser expressão de verclacle, firmamos o presente.

Clampo l\,Icuríio - PR", 04 de outubro de 2016

RG: 9.459.192-9 - S§P/PR
CPF: 070.337.279-33



ENVELOPE 02 -D9gUMENTOS DE HABilreçÃO

MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

PREGÃO PRESENCIAL NO 62/2016

RAzÃo socrAL Do pRopoNENTE: G. K. yoKorA MóvEls

No Do G.N.P.J. DO PROPONENTE: 04.340.669/0001-83
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

pRTMEIRO REGISTRo clvlL DE NAsclMENió ÉÓs[Os-e+RVATlvo DE cASAMENTOS'

rNrERótçõÊ-s ãrÚrÉús DA coMARcA DE JoÃo PEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joâo Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-il04 / Fax: (83) 3244-5484
http:/Âlrnrvw.azevedobastos' not. br

E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

cERilDÃO DE AUTENTIGAçÃO DIGITAL

O Bet. VátberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro R99ist1o Civild.e Nascimentos e

õUit* á Éiúatiíõ de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e

,ã*nÉãc"inimas Oa Cóúarca de Joâo Pêssoa Capitaldo Estado da Paraíba, em virtude etc...

O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitid o em 23t0512016 às 08:08:49 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

Art 10. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para C' K' YOKOTA MÓVEIS e

emitido através oo siteãóõãrtohó nzeveao Bastosdeãcordo'com a Legislaçâo Federal em vigor

Q
@

í

Esta ceÉldão tem a sua valldade

Código de Controle

Gódtgo de Gontrcle

36002005í6í

às 04:23:55 (Dla/Mês/Ano)

A autenticidade desta certidâo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer

atravé's do site : http://www. azevedobastos. not. br

FíÉir*rcr üâ BüÍefiü-
çr.. Clr{

làddl Pwlí*r*.*lã&2.
eZtd.ffiü2081.

€ed0664db3962oc33c82947aob6ú24i}db1b3a379efa95641
9062948d702ãOàiã7roo63odbd22d4421ee46d9581 b3a8f8e2c7f46c0ef168dfc9l/
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REPÚBLICA FEDERATIVA PO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBEOS_EfRIVATIVO DE CASAMENTOS'

tNrERótçóís írÚrÉús DA coMARcA oe uoÃo PEssoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244'5404 / Fax: (83) 3244'5484
http ://www.azevedobastos. not. br

E-mail: cartorio@azevedobastos' not. br

GERTDÃO DE AUTENTICAçÃO DtGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registqo Givit d.e Nascimentos e

óOitor ã prúái* de Casamentos, lnterdi@es e Tutelas com atribuição de.autenticar.e 
.

rãconÉãcer nrmas da cãmárca de João Pêssoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

ne-f àõ óriginal que me foi àpresentado e neste ato cônfirmo sua autenticidade através do Código

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitid o em 23t0512016 às 08:07:23 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para C. K' YOKOTA MÓVEIS

emitiào atrãves do site?o CartOrio Azevêdo Bastos, deãcordo com a Legislação Federal em

Art 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua valldad e atê:21t05t20í7 às 04:23:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 535

Código de Controle da Autenticaçãoi

36002005 í 6 1 53934017 2-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

atravé's do site: http:/Ánww. azevedobastos. not. br

Ífi*ifltüth ür ílánÚütiâ
C*Cm

Hrdl4il Plsrdtáú t,r l.,&C.
ezad.dÕ&t.

OOOOSOtAZgafdgafo5rf2d6gfe6bc05bdc5c0f/43ed0664db39620c33cÂ2947aaeú2b2210354cÊ9'!
1 56 1 0498d76 ZWat at rcc1638dbd22d4421 ee4667 b1 0a68bbab23fdd6ca 1 58004fa0 1
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CMJ/cnpjreva/impr"'

Pr,

Comprovante de tnscrição e de Situação Cadastral

Gontribuinte,

ConÍira os dados de ldentiÍicaçáo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

NOÍ\G EÀ,PRESARIAL

C K YOKOTA MOVEIS. ME

DO ESTABELECIIVENÍO (NOIúE DE FÂr.ITASIA)

ANUDADE

47.5+7-01- Comércio de móveis

E

213-5 - EMPRESARTO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO

R ALCIONE BASTOS
COIIPLEMENTO

BASFO/DISTBÍTO

ALTO DA XV GUARAPUAVA

cmassuqueto@hotmail,com

ATIVA

COMPROVANTE DE INSCRICÃO E DE

E DEScRIÇÁo oÂs ATIUDÁDES ECONÔMICAS SECUNDÁÂIÁS

47.89G07 - Comérclo varejlsta de equipamentos paÍa escÍitóÍio
47.51-2-01- Comércio varqista especializado de equipamentos e supÍimêntos de iníormática
47.890-08 - Comórcio vareiista de artigos íotográficos e para Íilmagem
47.5$9-00 - Gomércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-G03 - Comércio varejista do aÍligos de papelarla
31.0í-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

CEP

85.065,020

3035-2767 / (42) 3035.7315

ENTE FÉDEBATI\O RESPONSA\EL (EFR)

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n0 1.634, de 06 de maio

Emitido no dia 13/09/2016 às 09:06:23 (data e hora de Brasília). Página:1/1
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndCo'..

MNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretarla da Recelta Federaldo Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERflDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATTVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRTBUTOS

FEDERAIS E À OÍVIOI ATTVA DA UNIÃO

Nome: C K YOKOTA MOVEIS - ME
CNPJ: 04.340.669/0001 -83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execuçáo Íiscal, ou objeto de decisáo judicial que determina sua desconsideração para Íins de
certificaçáo da regularidade Íiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidáo
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente Íederativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n! 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.Íazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de
Emitida às 09:30:27 do dia 111O712016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07 lO1 l2o'17.
Código de controle da certidão: C882.77É7.E3C7./1369
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

oa Plv
ldel lll0712016 09:31
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de DÍvida Ativa Estadual

No 0í5268789-25

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.340.669/000í'83
Nome: C K YOKOTA MOVEIS ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidáo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natureza tributária e não tributária, be m como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Vátida até 1710112017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser conf irmada via lnternet
www. fazenda. Pr. Çov. br

P^gina 1 <te 1

Eííü(b vb lnlêmet A)bic€ (l9lO§nUA08:58;57)
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PREFEIT1JRA MU NICI PAL DE §UARAPUAVA

CERTTDÃO NEGÀTrVA 28136 /2Ot6

CONTRIBUINTE:C K YOKOTÀ MOVEIS ME

GPF/CNP,I : 04 . 340 . 669l0001-83

ENDEREÇO:

FINALIDÀDE : Inexist,ência de Débit,os

Cert,ificamos para os devidos fins, atendendo solicitação, que o contribuinEe acima
identificado não possui débitos t,ributários pendentes junto a fazenda pública do
MunicÍpio de Guarapuava até a presente data.
Com a localização acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Pública
Municipal de cobrar débitos posteriormente constativos, mesmo referente ao perÍodo
nesta certidão compreendido.

A presenEe certidão é válida por 30(trinta)dias, a contar da data de emiseão da mesma.

Guarapuava,23 / 09 /20L6

CóDIGo DE AUTENTICIDADE 481,9541.42481954

p\
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CAIXÂ E(}OTÚÔT'IGA FEI]E RÂL

Certificado de Regularfrlde do FGTS - CRf.

InseÉgão: Oc34O669/ülO1-83

Razão Soclal: C K YO(OTÂ ilot EIS tlE
EndereçOs R ALCIOlÉ BASTOS ro85 / ALTO DA xv 7 6gaRAl't AvA / PR /

8ít65-(xro

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empnesa acima iderrtificada eÍrcontfia-se em situação regrular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servip - FGTS.

O presente Certlficado não servlÉ de pnova contra cobrança de
quaisquer débitos rcferente a conüibuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obriga$es com o FGTS.

Validade: t4lO9l2OL6 a 1311012016

CertiÍicação llúmero: 201609140215247905794

Informação obtida em2O10912016, às 08:55:22.

A utilização deste Certificado pam os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenücidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODEI( iIIIDICIÀRIO
,lusrlÇA Do TRABJ\LHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE PÉETTOS TRÀBÀI,HISTAS

Nome: C K YOKOTA MOVEIS - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,] : 04.340.669/ 0001--83
Certidão n" : 928501,4L/2oL6
Expedição: 20/09/20]-6, às 08:56:46
Vatidade: ta/ú/2oL7 - 1-80 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que c K yoKoTA liíovErs - uE (uernrz E FrrrrÀrs), inscrito(a)
no CNP,J sob o n" 04.340.669/0001-83, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei no L2.440, de 7 de julho de 20LL, e
na Resolução Administrat,iva no 1470/ZOtt do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORTTAçÃO TMPORTÀIITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam dos
necessários à identificação das pessoas naturais e j{rÍdlcas
inadimplentes peranLe a iiustiça do Trabalho guanto às o{rigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em jutg{do ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernpnte aoS
recolhimentos previdenciários, a honorários, a c{stas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos §irmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão d ciliação Prévia.

fi
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c. K. YoKorA ruóvets

CNPJ: 04.340.669/000í-83 - l.E: 9058505í-26
RUA ALCIONE BASTOS, í085 - ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
GEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

oerflexmoveis@qmail.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 62t2016.

Obfeto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução no 604/2015 -

APSUS da Secretaria Estadualde Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria Municipalde Saúde.

I
Federal,

Declaração de:

lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,

ldoneidade e Disponibilização de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ticitatório,

ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de

certames licitatórios.

2 - Os documentos que compôem o Edital foram colocados à disposiçâo e tomou conhecimento de

todas as informaçÕes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega.

Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administragâo Pública
Estadual, Municipale do Distrito Federal.

r-l
04340ó6eloool'83

C. K. Yokota Móveís'ME
Rua Alcione Bastos, 

,l085

ÃIrTO DÃ XV ' CEP 85.065-020

L CUARAPUAVA - PARANA J

pq

Guarapuavar 04 de
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c. K. YoKorA tuóvets
CNPJ: 04.340.669/000í-83 - l.E: 9058505í-26
RUA ALCIONE BASTOS, í085. ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
CEP: 85065-020 - FONE/FAX: 42 3035-7315

perflexmoveis@q mai l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 62t2016.

lbieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a Resolução no

-60412015 - APSUS da Secretaria Estadua! de Saúde do Paraná, em atendimento a Secretaria
Municipalde Saúde.

DECLARAçÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLAM, para fins do disposto no inciso V do
arl.27 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz
Sim( ) Quantos ( ) Não (X).

f-t'oql4o669 
loool'83

C. K. Yokota Móveis - ME

Rua Alcione Bastos, 1085

ÃLTO DÃ xv ' oEP 85'063'020

L cuARAPUAvA ' rnnetlÀ J

Guarapuavar 04 de Outubro de 2016

C.K OTA
cNPr N" 04.3 4 0.669/000 1-83

CHISTIAN KEHDI YOKOTA _ REPBESENTANTE LEGAL
RG: 6.022.417-0 ?

/-.\(\ j

\Vil
CPF:726.4
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c. K. YOKOTA rt,lÓVerS

CNPJ: 04.340.669/0001-83 - l.E: 9058505í-26
RUA ALCTONE BASTOS, í085 - ALTO DA XV

GUARAPUAVA/PR
c E P : t tll';1"'.',;13,1ff 

# ;, f,Í135-73 
í 5

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 62t2016.

lpbieto: Aquisição de móveis e equipamentos para UBS Campão, de acordo com a

-60412015 - APSUS da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, em atendimento
Municipal de Saúde.

cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de
ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Resolução no
a Secretaria

DECLARAçÃO DE tNEXtSTÊNCn DE INCOMPATTBILTDADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo de
parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal em

*l

66e/o0ol-83

habilitado

Guarapuavar 04 de Outu de 2016

[-o I o,
C. K. Yokota MóYeis'ME

Rua Alcione Bastos' 1085

ooto'ro xv - cEP 85'065'020

fl-ri*^"uAvA - 
PARANÀ J

C. K,
CNPJ N'04.340.

CHISTIAN KEHDI YOKOTA - REPRESENTANTE LEGAL
RG: 6.022.417-0 - SSP/PR

I
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CPF 7/.óy'39.609-63
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lnscrição Gadastral - CICAD

lnício das Atividades

ozt2012

Atiúdade(s) Econômica(s) 
478s'0'08 ' 

F?[i[?"fl 
*REJlsrA DE ARrlGos ForoGRAFlcos E PARA

secundária(s) do Estabelecimtnto 
47s3-9roo . coMERcro vAREJrsrA EspEctALIzADo DE

ELETRODOI'ESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4761.0'03. COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

3101.2100. FABRICACAO DE f,IOVEIS COM PREDOiIINANCIA DE MADEIRA

Quadro Societário

lnscriSo Nome Completo / Nome Empresarial

726.439.609.63 CHISTIAN KEHDIYOKOTA

Este CIGAD tem validade ate í6/í0120í6.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão sêr confirmados úa
lnternet

Tipo

CPF

i-.\§s..rü
ffiHEnflm ffi

Gomprovante de

!nscrição no CAD/lCtlllS

9058505í-26

lnscrição GNPJ

04.340.669/000í{3

QualiÍicaçáo

EIIIPRESÁRIo

;§É; Estado do Panná

W SecrêtaÍia de Estado da Fazenda

ESH CoodenaÉo da Reeih do Esbdo

cÁD/rcMs No 90585051-26

Emitido Eetrcnicamente via Intemet
t.6l0g120t.6 14.37,37

Dados b"nslniudos de foma segura
Tecnologia CE-EPAR

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial C KYOKOTA MOVEIS ilE
Título do Estabelecimento

Endereço do Estabeledmento RUA ALCIONE BASTOS, í085 - ALTO DA XV - CEP 85065-020

Município de lnstalaSo GUARAPUAVA - PR, DESDE 0212012

( Estabeleclmento Matrlz )

Qualificação

situago Atuat âIysE'o?[rh." 
NAcloNAL rsl]ÚPLEs NAGIoNAL ' DIA 03 Do MEs+2'

Natureza Jurídica 2{3-5 . EIIPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica Principal do 1751-7101 - COMERCIOVARÉrISTA DE ÍtlOVElS
Estabelecimento

'0789-0107 
- COMERCIOVAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA E§CRITORIO

1751.2101. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SU PRITTIE]{TOS DE IN FORIIATICA

N
A
'.^í\,
i tN



TTHI}UBI,TCÀ .S'$]NNI{ATIVA T}CI BRA§I T,

E§TAI}O DO TIAT{.ANÁ

C ÜM Á, R C A D IT CUAIIÁPUÁVÂ

s+r
ÜFICIO ÚISTÊIBUIDOR JUDICIAL

AVENIDA MAhIOEL RIBA§ NO 5OO. FORUM E§TÂOUAL. VILA

T}ANTÂNÂ

GUÂBÁPUAVA/ÊR " 85,070,I 8

ÍITULAR
NHRY REGIANI DE MÂCEDO

JURÁMENTÂ§O§
RÂQUCL PIê§EANI 3§ MACEDO LUSTOZA

ADLÀVIN NOZETTI JUNIOR

tertidão Negativa

§ertifico, a pedido de parte interessadâ, que revêndo os livros e arquivos
de distribuiÇ.âo AçÓes de EXECUÇÁO PATRIMONIAL, FALÊNCIA, CONCORDATA,
REÇUP§RAÇÁO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, ve-
rifiquei NÂ0 CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CK YOKOTA MOVEI§ ME
CNPJ 04.340.669/0001-83, no período compreendido desde 02fi1fi991, ató a pre-
sente data.

lll l llllll l llll l lilil ill ilüililil ilflil ilililililil ffil il ffit § §ilil fiil llli t fi llt i iit
GUARAPUAVA/PR, 12 de Setembro de 2016

Custas ='lR$

Qualquer rasup.ou ontretinha, tat/tará nula osta certíC.
Í 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRo REGISTRo ctv|L DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-il04 / Fax: (83) 3244-5484

http:/Álruw. azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@azevedobastos. not. br

GERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DlGtrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçâo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2910912016 às 09:15:56 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94rc57Pd69fe6bc05bda57c6dfeÍ8e50b93351/90d8590bb2a50f83ffd9Ía142Í0babf3572cf'721
98c8d7628dd7a7 1 0c8638d bd22d4421 ee46fa0b 1 be8 1 I 5d7 db7 2649a7 63bad4287

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para C. K. YOKOTA MÓVEIS e
emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor
Art 10. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certldão tem a sua validade até:29109120í7 às 08:42:03 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certídão: 592775

Gódigo de Controle da Autenticação:

36002709í 6í 552í í 0000-í

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

l0P
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