
P O D E R  E X E C U T I V O

D i á r i o  o f i c i a l
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO L - Cachoeiro de Itapemirim  -  terça–feira – 30 de agosto de 2016  -  Nº 5169 

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

AT O S  D O  P O D E R  E X E C U T I V O  M U N I C I PA L

DECRETO Nº: 26.368/2016 

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS-
AGERSA 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 
14/12/2015. Decreta: 

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), para reforço das seguintes 
dotações orcamentárias: 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SE RVI˙ÇOS P ÚBL ICOS 

DELEGADOS DE CACHOEIRO
71.01.04.130.1842.2239 GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Font e : 299900005807 15.000,00

TOTAL S UP LEMENTAÇÕES 15.000,00

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe 
o artigo anterior é o  proveniente de: REDUÇÃO nos termos de 
que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei 
Federal nº 4.320/64, conforme segue: 

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SE RVIÇOS P ÚBL ICOS 

DELEGADOS DE CACHOEIRO
71.01.04.130.1842.2239 GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO

3390398000-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 

LEGAL
Font e : 299900005807 15.000,00
TOTAL REDUÇÃO 15.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário. 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de agosto de 2016. 

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 26.403

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA 
EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADA NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – SEMDES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1° Nomear ENEDINA AUGUSTA MACHADO CARDOSO 
para exercer o cargo em comissão de Assessora de Área, Padrão 
PC-AS2, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social - SEMDES, a partir desta data, fixando-lhe o vencimento 
mensal estabelecido na Lei Municipal n° 6.450, de 28/12/2010.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor nesta data. 

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de agosto de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº  594/2016

DISPÕE  SOBRE  AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA 
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, 
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 
18.295/2016, 

RESOLVE:

Considerar autorizado o afastamento do expediente da servidora 
municipal SORAYA FONSECA BERNARDO ALVES, Médico 
Pediatra, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, no 
período de 28 e 29 de junho de 2016, para participação no Curso 
de capacitação em Urgências e Emergências Pediátricas com uso 
e simulação realística, realizado na cidade de São Paulo - SP, nos 
termos do Artigo 56, XIV, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos
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PORTARIA Nº 595/2016

DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE 
SERVIDORES.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,                          

RESOLVE:

Considerar autorizada a transferência de lotação dos servidores 
municipais abaixo mencionados, para a Secretaria Municipal de 
Saúde – SEMUS, a partir das respectivas datas.

SERVIDOR A PARTIR 
DE PROT/ SEQ. Nº

MARINETY EMILIANO DOS REIS SOUZA 23/05/2016 2 – 11.488/2016
ROSA MARIA SOBRAL ORNELAS 04/07/2016 2 – 11.488/2016

Cachoeiro de Itapemirim,  19 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 597/2016 

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA 
CAMPANHA ELEITORAL. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS,  da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, 
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 
19.792/2016, 

RESOLVE:

Tornar sem efeito, a partir de 12 de agosto de 2016, a licença para 
participação em Campanha Eleitoral, concedida através da Portaria 
n º 503/2016, ao servidor municipal AIRTON VITORIANO, 

lotado na SEMO.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  599/2016

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 
FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  

RESOLVE:

Designar os servidores municipais MARIA DA CONSOLACAO 
TORRES LIMA e NORMA IÊDA AMISTÁ SOARES, lotados 
na SEMUS, para acompanhamento e fiscalização da execução do 
serviço constante no Contrato, conforme descrito abaixo.

CONTRATO CONTRATADA   OBJETO PROT. Nº

Nº 183/2016 
25/08/2016

PEROVANO 
LAVANDERIA 

LTDA - ME 

Contratação de Empresa 
Especializada para prestação de 
Serviço de lavanderia de roupa 

hospitalar com finalidade de 
coletar, pesar, separar, processar, e 
distribuir roupas em condições de 

uso, higiene, quantidade, qualidade 
e conservação, de acordo com o 

Manual de Processamento de Roupas 
de Serviços de Saúde – Prevenção e 

Controle de Riscos da ANVISA

51- 23.635/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  600/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO 
FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  

RESOLVE:

Designar a servidora municipal ANA MARIA ELIAS MOREIRA, 
lotada na SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da 
execução do serviço constante no Convênio, conforme descrito 
abaixo.

CONVÊNIO CONVENENTE   OBJETO PROT. Nº

Nº 021/2016 
25/08/2016

LIGA 
URBANA DE 

STREETBALL – 
LUSB

Transferir recursos ao BENEFICIÁRIO, 
a título de subvenção social, para 

manutenção do projeto ESPORTES 
SEM LIMITES, que abrange crianças de 
08 a 17 anos em vulnerabilidade social e 
econômica, promovendo inclusão sócio 

– educacional – esportiva 

1- 5153/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos
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PORTARIA Nº  601/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO 
FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  

RESOLVE:

Designar a servidora municipal LUÍSA BRAVIM DOS SANTOS, 
lotada na SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da 
execução do serviço constante no Convênio, conforme descrito 
abaixo.

CONVÊNIO CONVENENTE   OBJETO PROT. Nº

Nº 022/2016 
25/08/2016

APAE – ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS

Repasse financeiro ao 
BENEFICIÁRIO, a título 

de subvenção social, 
visando o atendimento 

de aproximadamente 252 
usuários

1- 19.347/2016

  
Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  602/2016

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE 
SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 - 
26.443/2016 e Sequencial  nº  2 - 11.567/2016,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal SANTA GAMA DE FREITAS, 
Coordenador de Atos Oficiais, lotada na Secretaria Municipal                   
de Administração e Serviços Internos - SEMASI, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares a que tem direito, no período de 1º de 
setembro de 2016 até 30 de setembro de 2016,  nos termos do  
Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, designando a servidora municipal 
GIRLANE DA SILVA, lotada na SEMASI, para responder 
pelo cargo em comissão acima mencionado, no referido período, 
assegurando à substituta a percepção do vencimento atribuído ao 
cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei  nº 
4009, de 20.12.99 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 603/2016

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE 
SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  
tendo em vista o que consta no  processo protocolado sob o nº 1 - 
26.443/2016, e Sequencial  nº.  2 - 11.571/2016,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal PRISCILA GOMES DA SILVA, 
Coordenador do Arquivo Público Municipal, lotada na Secretaria 
Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI, 30 
(trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, no período 
de 1º de setembro de 2016 até 30 de setembro de 2016,  nos 
termos do  Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais,  designando o servidor municipal 
ELCIO RIBEIRO DA SILVA, lotado na SEMASI, para responder 
pelo cargo em comissão acima mencionado, no referido período, 
assegurando ao substituto a percepção do vencimento atribuído ao 
cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei  nº 
4009, de 20.12.99 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  604/2016

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE 
SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 - 
7606/2016 e Sequencial  nº  2 - 11.725/2016,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal ANTONIA MARCELA 
MINTO BRITO, Subsecretária de Habitação, lotada na Secretaria 
Municipal de Trabalho e Habitação - SEMUTHA, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares a que tem direito, a partir de 1º de agosto 
de 2016,  nos termos do  Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 
- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando o 
servidor municipal FELIPE RODRIGUES SCHUINA, lotado 
na SEMUTHA, para responder pelo cargo em comissão acima 
mencionado, no referido período, assegurando ao substituta a 
percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos 
termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei  nº 4009, de 20.12.99 - 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  605/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 
FIRMADO NO MUNICÍPIO.
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A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  

RESOLVE:

Designar o servidor municipal MARCIO ANTONIO 
MAGALHÃES, lotado na SEMDEF, para acompanhamento 
e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato, 
conforme descrito abaixo.

CONTRATO CONTRATADA   OBJETO PROT. Nº

Nº 184/2016 
26/08/2016

FAROL 
SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA LTDA.

Aquisição de Materiais para 
Sinalização Viária e Afins, 

conforme especificações do Anexo 
I, Itens nº 12.1, 13.1, 14.1, 15.1 
e 016,  do Edital de Pregão  nº 

071/2015

1 – 15.009/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 606/2016  

DISPÕE SOBRE LICENÇA EM VIRTUDE DE ACIDENTE 
EM SERVIÇO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, 
tendo em vista o que consta de processo protocolado sob o nº                                  
1 – 29.030/2016,  

RESOLVE:

Considerar autorizado ao servidor municipal ISAAC DE 
JESUS OLIVEIRA, Auxiliar de Serviço da Educação, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação - SEME, a concessão de 
licença por motivo de acidente ocorrido em serviço, no período 
de 11 (onze) dias, a partir de 11 de agosto de 2016, nos termos do 
Artigo 100, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais.
  

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 607/2016

AUTORIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HORÁRIO 
EXTRAORDINÁRIO. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.504/2013, 

RESOLVE:

Considerar autorizada a prestação de serviços em horário 
extraordinário, pelos servidores municipais abaixo relacionados, 
lotados na SEMDES, nos termos do Artigo 139, da Lei nº 4.009, 
de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

NOME REF. HORAS SEQ. Nº

MARIANI SOUZA SILVA JULHO
30

2 – 11.688/2016

MOACIR JOVINO DA SILVA FILHO JULHO
30

2 – 11.687/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  608/2016

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE 
SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 – 
26.860/2016 e Sequencial  nº  2 - 11.827/2016,

RESOLVE:

Conceder ao servidor municipal CLÁUDIO PIGHETTE SILVA, 
Subsecretário de Suprimentos, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração e Serviços Internos - SEMASI, 30 (trinta) dias de 
férias regulamentares a que tem direito, a partir de 1º de setembro 
de 2016,  nos termos do  Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 
- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando a 
servidora municipal MICHELLE DE OLIVEIRA MASSENA, 
lotada na SEMASI, para responder pelo cargo em comissão 
acima mencionado, no referido período, assegurando à substituta 
a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos 
termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei  nº 4009, de 20.12.99 - 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 611/2016  

DISPÕE SOBRE LICENÇA EM VIRTUDE DE ACIDENTE 
EM SERVIÇO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, 
tendo em vista o que consta de processo protocolado sob o nº                                  
1 – 27.733/2016,  

RESOLVE:

Considerar autorizado á servidora municipal ADRIANA MAIA 
PEREIRA MARTINS, Professora PEB A V, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação - SEME, a concessão de licença por 
motivo de acidente ocorrido em serviço, no período de 03 (três) 
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dias, a partir de 11 de agosto de 2016, nos termos do Artigo 100, 
da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais.
  

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  612/2016

DISPÕE SOBRE  SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 – 
26.860/2016 e Sequencial  nº  2 - 11.827/2016,

RESOLVE:

Designar à servidora municipal MARILÉA GOUVEA DA SILVA 
TOREZANI,  lotada na Secretaria Municipal de Administração 
e Serviços Internos - SEMASI, para responder pelo cargo em 
comissão de Gerente de Compras, Bens e Serviços, no referido 
período 30 (trinta) a partir de 1º de setembro de 2016,  nos termos 
do  Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, em virtude de impedimento legal da titular 
MICHELLE DE OLIVEIRA MASSENA, lotada na SEMASI, 
assegurando à substituta a percepção do vencimento atribuído ao 
cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei  nº 
4009, de 20.12.99 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  613/2016

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE 
SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 – 
26.774/2016 e Sequencial  nº  2 - 12.049/2016,

RESOLVE:

Conceder ao servidor municipal RICARDO SILVA FONSECA,  
Gerente de Atendimento e Fiscalização, lotado na Secretaria 
Municipal de Gestão Estratégica - SEMGES, 30 (trinta) dias de 
férias regulamentares a que tem direito, a partir de 1º de setembro 
de 2016,  nos termos do  Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 
- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando o 
servidor municipal RODRIGO SABINO DOS SANTOS, lotado 
na SEMGES, para responder pelo cargo em comissão acima 
mencionado, no referido período, assegurando ao substituto a 
percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos 
termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei  nº 4009, de 20.12.99 - 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº  614/2016

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE 
SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,  
tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 – 
26.390/2016 e Sequencial  nº  2 - 12.132/2016,

RESOLVE:

Conceder ao servidor municipal ELIAS SILVA,  Gerente de 
Organização Urbanística, lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - SEMDURB, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares a que tem direito, a partir de 1º de setembro de 
2016,  nos termos do  Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 
- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando a 
servidora municipal TAMIRIS DE SEIXAS MONTEIRO, 
lotada na SEMDURB, para responder pelo cargo em comissão 
acima mencionado, no referido período, assegurando à substituta 
a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos 
termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei  nº 4009, de 20.12.99 - 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de agosto de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2016 -  Pregão nº 
025/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: SCLAN MALHAS LTDA – 
EPP.
OBJETO:  Aquisição de Uniformes e Bolsas em Lona.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

SCLAN MALHAS LTDA - EPP

Item Qde Und Marca Especificação do Material
valor 

Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

1.1 86 Unidade Sclan

Calça confeccionada em jeans, modelo tradicional, 
gramatura 13 oz, com lavagem amaciada industrial, 
composição 100% algodão, costura embutida, com 
zíper frontal, fechamento com 01 botão externo, 02 
bolsos frontais chapados e 02 traseiros, com brazão 
da pmci e identificação da semus silkada em 01 
cor, nos bolsos traseiros, com cós e 06 presilhas. 
- exclusivo – "semus". OBS. - tamanhos serão definidos 
posteriormente, com base no padrão de modelagem 
do fornecedor, para conferir medidas e realizar ajustes 
necessários. 

R$ 32,80 R$ 2.820,80

7.1 180 Unidade Sclan

Jaleco - tipo guarda pó - confeccionado em tecido 
microfibra, manga longa, na cor branco, modelo 
profissional, 100% poliéster, gramatura 160 g, abotoamento 
embutido, 1 bolso chapado (em cima, no lado esquerdo) 
contendo a logo da pmci e secretaria municipal requisitante 
silkado em no mínimo 4 cores, abertura atrás, costuras 
reforçadas e embutidas; acabamento industrial. Obs. 
Tamanhos serão definidos posteriormente, com base no 
padrão de modelagem do fornecedor, para conferir medidas 
e realizar ajustes necessários. 

R$ 49,30 R$ 8.874,00
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8.1 230 Unidade Sclan

Camisa gola polo poliviscose  - confeccionada em malha pv 
(poliviscose)30/1, gola polo, manga curta, cor predominante 
branco, composição de 33% dos fios de poliéster e 67% 
de viscose, gramatura 165g, gola pólo na cor branco, 
acabamento industrial, costura dupla, não desbotar, não 
encolher, incluindo brazão do município de cachoeiro de 
itapemirim e identificação da semus bordados no peito 
esquerdo. Obs. - tamanhos serão definidos posteriormente, 
com base no padrão de modelagem do fornecedor, para 
conferir medidas e realizar ajustes necessários. 

R$ 29,80 R$ 6.854,00

12.1 290 Unidade Sclan

Bolsa em lona tipo locomotiva, medindo 43 x 32 x 15cm 
(com tolerância de até 5cm acima da medida proposta), 
, encerada, confeccionada com fio 10, totalmente 
impermeável, cor amarela, toda estruturada em vivo, 
fundo reforçado com alça de algodão trançada de 50mm, 
abertura e fechamento em ziper e acabamento em tnt nº 60. 
Abertura principal no centro, com alça de mão acolchoada 
e costurada em lona, fita de algodão de 50mm circulando 
e reforçando toda a parte externa da bolsa, contendo um 
compartimento interno para ferramentas. Um bolso frontal 
chapado medindo 43 x 32m com abertura e zíper a 25cm 
de altura. Um bolso frontal flutuante confeccionado em 
material córdoba 100% poliéster e forrado com lona fio 10, 
medindo 21 x 37 x 0,4cm com fechamento em zíper nº 8, 
contendo logomarca “ccz – centro de controle de zoonoses”, 
em impressão digital com no mínimo 1 cor. Alça longa 
confeccionada em algodão trançado de 50mm, medindo 
1,30m, com proteção acolchoada para os ombros, com 
regulador e fixador removível, em plástico resistente. Na 
parte traseira, um bolso fechado com zíper nº 8 com fole 
de 3,5cm e medindo 43cm x 32cm com uma divisória e 5 
compartimentos para transporte de produtos químicos. Dois 
bolsos laterais com fundo meia lua medindo 16 x 28 x 9cm. 
Semus - ccz. 

R$ 89,00 R$ 25.810,00

13.1 60 Unidade Sclan

Camisa gola polo - piquet - sem bolso. Confeccionada em 
malha piquet, gola polo, sem bolso, cor predominante verde, 
100% algodão, manga curta, sem bolso, , com gola pólo na 
cor verde, 3 botões, brasão/slogan pmci silkada em pintura 
prensada térmica com no mínimo 04 cores, na frente da 
camisa, no lado superior esquerdo do peito.obs: tamanhos 
serão definidos posteriormente, com base no padrão de 
modelagem do fornecedor, para conferir medidas e realizar 
ajustes necessários. 

R$ 37,80 R$ 2.268,00

17.1 133 Unidade Sclan

Jaleco - centro saúde municipal "bolivar de abreu"  manga 
curta, confeccionado em tecido microfibra, cor branca, 
100% poliéster, gramatura 160 g, abotoamento embutido, 
01 bolso chapado (lado esquerdo superior frontal, altura 
do peito), com abertura atrás (parte inferior), costuras 
reforçadas e embutidas, acabamento industrial e modelo 
profissional. Manga esquerda: brasão do sus. Manga direita: 
brasão do ministério da saúde. Bolso esquerdo superior 
frontal (altura do peito): brasão do município e nome da 
unidade de serviço. Todos silkados em no mínimo 04 cores. 
Os tamanhos serão definidos posteriormente, de acordo com 
padrão de modelagem do fornecedor e funcionário. "todas 
as características de fontes, cores, proporções e demais 
detalhamentos devem seguir o manual visual da secretaria 
municipal de saúde”. 

R$ 39,00 R$ 5.187,00

18.1 133 Unidade Sclan

Jaleco - centro saúde municipal "bolivar de abreu"  manga 
longa, confeccionado em tecido microfibra, cor branca, 
100% poliéster, gramatura 160 g, abotoamento embutido, 
01 bolso chapado (lado esquerdo superior frontal, altura 
do peito), com abertura atrás (parte inferior), costuras 
reforçadas e embutidas, acabamento industrial e modelo 
profissional. Manga esquerda: brasão do sus. Manga direita: 
brasão do ministério da saúde. Bolso esquerdo superior 
frontal (altura do peito): brasão do município e nome da 
unidade de serviço. Todos silkados em no mínimo 04 cores. 
Os tamanhos serão definidos posteriormente, de acordo com 
padrão de modelagem do fornecedor e funcionário."todas 
as características de fontes, cores, proporções e demais 
detalhamentos devem seguir o manual visual da secretaria 
municipal de saúde”. 

R$ 47,50 R$ 6.317,50

19.1 96 Unidade Sclan

Camisa gola polo - centro municipal de saúde "bolivar de 
abreu" Manga curta, confeccionada em malha piquet, cor 
branca, 100% algodão, gola polo na cor branca, 3 botões. 
Manga esquerda: brasão do sus. Manga direita: brasão 
do ministério da saúde. Todos silkados em no mínimo 04 
cores. Lado esquerdo superior frontal (altura do peito): 
brasão do município e nome da unidade de serviço. 
- os tamanhos serão definidos posteriormente, de acordo 
com padrão de modelagem do fornecedor e funcionário. 
- "todas as características de fontes, cores, proporções e 
demais detalhamentos devem seguir o manual visual da 
secretaria municipal de saúde”. 

R$ 39,60 R$ 3.801,60

Total Geral R$ 61.932,90

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Glaucio Fernandes Azeredo - Sócio do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 9.170/2016 e 51 – 6.044/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2016 -  Pregão nº 
025/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: M. G. DE OLIVEIRA 
MILHORATO – ME.
OBJETO:  Aquisição de Uniformes e Bolsas em Lona.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 

itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL
M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO - ME

Item Qde Und Marca Especificação do MateriaL Valor Unitário 
- R$

Valor Global 
– R$

4 8.052 Unidade Aletson

Camisa poliviscose - manga curta 4 cores - 
camisa confeccionada em malha pv (poliviscose), 
confeccionada na composição de 33% dos fios de 
poliéster e 67% de viscose, gramatura 165g, cor 
predominante branco, gola careca na cor branco, 
acabamento industrial, costura dupla, manga curta, 
não desbotar, não encolher, estampa silkada na 
frente em 4 cores e nas costas em 4 cores, incluindo 
brasão/slogan da prefeitura municipal de cachoeiro 
de itapemirim secretaria municipal de saúde. 
Obs. - tamanhos serão definidos posteriormente, com 
base no padrão de modelagem do fornecedor, para 
conferir medidas e realizar ajustes necessários 

R$ 8,29 R$ 66.751,08

Total Geral R$ 66.751,08

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor 
Unitário – r$

Valor Global 
– r$

4.1 2.683 Unidade Aletson

Camisa poliviscose - manga curta 4 cores - 
camisa confeccionada em malha pv (poliviscose), 
confeccionada na composição de 33% dos fios de 
poliéster e 67% de viscose, gramatura 165g, cor 
predominante branco, gola careca na cor branco, 
acabamento industrial, costura dupla, manga curta, 
não desbotar, não encolher, estampa silkada na 
frente em 4 cores e nas costas em 4 cores, incluindo 
brasão/slogan da prefeitura municipal de cachoeiro 
de itapemirim secretaria municipal de saúde. Obs. - 
tamanhos serão definidos posteriormente, com base 
no padrão de modelagem do fornecedor, para conferir 
medidas e realizar ajustes necessários 

R$ 8,29 R$ 22.242,07

10.1 600 Unidade Aletson

Camisa poliviscose - manga curta - vigilância - 
confeccionada em malha pv (poliviscose), cor 
predominante bege, na composição de 67% dos 
fios de poliéster e 33% de viscose, gramatura 
165g, gola careca na cor bege, 1 bolso frontal (em 
cima, no lado esquerdo), acabamento industrial, 
costura dupla, manga curta, não desbotar, não 
encolher, legenda "agente de endemias - combate 
a dengue" silkada nas costas em 01 cor e logo 
vigilância ambiental - pmci silkada no bolso frontal 
em 01 cor, incluindo brasão/slogan da prefeitura 
municipal de cachoeiro de itapemirim/secretaria 
municipal de saúde. semus - vigilância ambiental. 
Obs. - tamanhos serão definidos posteriormente, com 
base no padrão de modelagem do fornecedor, para 
conferir medidas e realizar ajustes necessários. 

R$ 9,80 R$ 5.880,00

11.1 580 Unidade Aletson

Calça confeccionada em jeans, modelo tradicional, 
"ccz", gramatura 13 oz, com lavagem amaciada 
industrial, composição 100% algodão, costura 
embutida com 01 botão e ziper na frente, cós na frente 
e elástico nas costas, 02 bolsos de macacão na frente e 
02 bolsos chapados no traseiro, 02 bolsos cargo com 
tampinha nas laterais, silk no bolso cargo da perna 
direita c/ logo "ccz - centro de controle de zoonoses" 
- semus – ccz. Obs. - tamanhos serão definidos 
posteriormente, com base no padrão de modelagem 
do fornecedor, para conferir medidas e realizar ajustes 
necessários. 

R$ 47,00 R$ 27.260,00

16.1 350 Unidade Aletson

Camisa gola polo - upa 24h manga curta, 
confeccionada em malha piquet, cor branca, 100% 
algodão, gola polo na cor branca, 3 botões. Manga 
direita: brasão do município e do governo do 
estado. Manga esquerda: brasão do sus, ministério 
da saúde e governo federal. Lado esquerdo superior 
frontal (altura do peito): brasão da upa 24h. Todos 
silkados em no mínimo 04 cores. Os tamanhos 
serão definidos posteriormente, de acordo com 
padrão de modelagem do fornecedor e funcionário. 
- "todas as características de fontes, cores, proporções 
e demais detalhamentos devem seguir o manual 
visual da secretaria municipal de saúde”. 

R$ 29,50 R$ 10.325,00

Total Geral R$ 65.707,07

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Maristela Gomes de Oliveira Milhorato - Proprietária do 
Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 9.170/2016 e 51 – 6.044/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2016 -  Pregão nº 
025/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: DSP CONFECÇÕES LTDA 
– ME.
OBJETO:  Aquisição de Uniformes e Bolsas em Lona.
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ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

DSP CONFECÇÕES LTDA - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
- R$

Valor Global 
– R$

5.1 915 Unidade Chalé

Jaleco - tipo guarda pó - confeccionado em 
tecido microfibra, manga curta, na cor branco, 
modelo profissional, 100% poliéster, gramatura 
160 g, abotoamento embutido, 1 bolso chapado 
(em cima, no lado esquerdo) contendo a logo da 
pmci e secretaria municipal requisitante silkado 
em no mínimo 4 cores, abertura atrás, costuras 
reforçadas e embutidas; acabamento industrial. 
Obs. Tamanhos serão definidos posteriormente, com 
base no padrão de modelagem do fornecedor, para 
conferir medidas e realizar ajustes necessários. 

R$ 49,70 R$ 45.475,50

14.1 200 Unidade Chalé

Jaleco - upa 24h manga curta, confeccionado em tecido 
microfibra, cor branca, 100% poliéster, gramatura 
160 g, abotoamento embutido, 01 bolso chapado 
(lado esquerdo superior frontal, altura do peito), com 
abertura atrás (parte inferior), costuras reforçadas 
e embutidas, acabamento industrial e modelo 
profissional. Manga direita: brasão do município e 
do governo do estado. Manga esquerda: brasão do 
sus, ministério da saúde e governo federal. Bolso 
esquerdo superior frontal (altura do peito): brasão 
da upa 24h. Todos silkados em no mínimo 04 cores. 
Os tamanhos serão definidos posteriormente, de 
acordo com padrão de modelagem do fornecedor e 
funcionário."todas as características de fontes, cores, 
proporções e demais detalhamentos devem seguir o 
manual visual da secretaria Municipal de Saúde”. 

R$ 39,50 R$ 7.900,00

15.1 200 Unidade Chalé

Jaleco - upa 24h manga longa, confeccionado em tecido 
microfibra, cor branca, 100% poliéster, gramatura 
160 g, abotoamento embutido, 01 bolso chapado 
(lado esquerdo superior frontal, altura do peito), com 
abertura atrás (parte inferior), costuras reforçadas 
e embutidas, acabamento industrial e modelo 
profissional. Manga direita: brasão do município e 
do governo do estado. Manga esquerda: brasão do 
sus, ministério da saúde e governo federal. Bolso 
esquerdo superior frontal (altura do peito): brasão 
da upa 24h. Todos silkados em no mínimo 04 cores. 
Os tamanhos serão definidos posteriormente, de 
acordo com padrão de modelagem do fornecedor e 
funcionário. Todas as características de fontes, cores, 
proporções e demais detalhamentos devem seguir o 
manual visual da secretaria municipal de saúde”. 

R$ 49,00 R$ 9.800,00

20.1 24 Unidade Chalé

Jaleco - Centro Municipal de Reabilitação Física 
(CEMURF) manga curta, confeccionado em 
tecido microfibra, cor branca, 100% poliéster, 
gramatura 160 g, abotoamento embutido, 01 bolso 
chapado (lado esquerdo superior frontal, altura do 
peito), com abertura atrás (parte inferior), costuras 
reforçadas e embutidas, acabamento industrial e 
modelo profissional. Manga esquerda: brasão do sus. 
Manga direita: brasão do ministério da saúde. Bolso 
esquerdo superior frontal (altura do peito): brasão 
do município e nome da unidade de serviço. Todos 
silkados em no mínimo 04 cores. Os tamanhos 
serão definidos posteriormente, de acordo com 
padrão de modelagem do fornecedor e funcionário. 
- "todas as características de fontes, cores, proporções e 
demais detalhamentos devem seguir o manual visual da 
Secretaria Municipal de Saúde”. 

R$ 58,80 R$ 1.411,20

21.1 24 Unidade Chalé

Jaleco - Centro Municipal de Reabilitação Física 
(CEMURF)  manga longa, confeccionado em 
tecido microfibra, cor branca, 100% poliéster, 
gramatura 160 g, abotoamento embutido, 01 bolso 
chapado (lado esquerdo superior frontal, altura do 
peito), com abertura atrás (parte inferior), costuras 
reforçadas e embutidas, acabamento industrial e 
modelo profissional. Manga esquerda: brasão do sus. 
Manga direita: brasão do ministério da saúde. Bolso 
esquerdo superior frontal (altura do peito): brasão 
do município e nome da unidade de serviço. Todos 
silkados em no mínimo 04 cores. Os tamanhos serão 
definidos posteriormente, de acordo com padrão de 
modelagem do fornecedor e funcionário. todas as 
características de fontes, cores, proporções e demais 
detalhamentos devem seguir o manual visual da 
Secretaria Municipal de Saúde”. 

R$ 58,80 R$ 1.411,20

Total Geral R$  65.997,90

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Daiana Silva Paula - Sócia do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 9.170/2016 e 51 – 6.044/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2016 -  Pregão nº 
025/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: UNISUL COMÉRCIO 
EIRELI – ME.
OBJETO:  Aquisição de Uniformes e Bolsas em Lona
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

UNISUL COMÉRCIO EIRELI - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
- R$

Valor Global 
– R$

3.1 220 Unidade Unisul

Camisa gola polo – piquet – sem bolso. Confeccionada 
em malha piquet, gola polo, sem bolso, cor predominante 
azul royal, 100% algodão, manga curta, com gola pólo 
na cor azul royal, 3 botões, brasão/slogan pmci silkada 
em pintura prensada térmica com no mínimo 04 cores, 
na frente da camisa, no lado superior esquerdo do peito. 
Obs. Tamanhos serão definidos posteriormente, com base 
no padrão de modelagem do fornecedor, para conferir 
medidas e realizar ajustes necessários. 

R$ 33,50 R$ 7.370,00

23.1 100 Unidade Unisul

Camisa poliviscose - manga curta. Confeccionada 
em malha pv (poliviscose)30/1, "ccz', manga curta, 
cor predominante cinza, gola careca, composição 
de 33% dos fios de poliéster e 67% de viscose, 
gramatura 165g, , gola careca na cor cinza, acabamento 
industrial, costura dupla, não desbotar, não encolher, 
1 bolso frontal (em cima, no lado esquerdo) estampa 
silkada no bolso em 1 cor "ccz - centro de controle de 
zoonoses". Obs. - tamanhos serão definidos 
posteriormente, com base no padrão de modelagem 
do fornecedor, para conferir medidas e realizar ajustes 
necessários. 

R$ 10,89 R$ 1.089,00

Total Geral R$ 8.459,00

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do Município, 
Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de Saúde e Maria 
Anália Casagrande Guedes Herpis - Sócia do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 9.170/2016 e 51 – 6.044/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2016 -  Pregão nº 
025/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: BARUC UNIFORMES E 
CONFECÇÕES LTDA – ME.
OBJETO:  Aquisição de Uniformes e Bolsas em Lona.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

BARUC UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
- R$

Valor Global 
– R$

9.1 140 Unidade Baruc

Camisa poliviscose - manga curta. Confeccionada em 
malha pv (poliviscose),30/1, gola careca, manga curta, 
cor predominante branco, composição de 33% dos fios de 
poliéster e 67% de viscose, gramatura 165g, gola careca 
na cor branco, acabamento industrial, costura dupla, não 
desbotar, não encolher, estampa silkada na frente em 1 
cor, incluindo brasão/slogan da prefeitura municipal de 
cachoeiro de itapemirim/secretaria municipal requisitante.
Obs. - tamanhos serão definidos posteriormente, com base 
no padrão de modelagem do fornecedor, para conferir 
medidas e realizar ajustes necessários. 

R$ 8,30 R$ 1.162,00

Total Geral R$ 1.162,00
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PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Debora Silva Paula - Sócia do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 9.170/2016 e 51 – 6.044/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2016 -  Pregão nº 
025/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO:  AERTON JORGE 
ZENIBONI – ME.
OBJETO:  Aquisição de Uniformes e Bolsas em Lona.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

AERTON JORGE ZENIBONI - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
- R$

Valor Global 
– R$

2.1 921 Unidade Rinelk

Camisa gola polo - piquet - com bolso - Confeccionada 
em malha piquet, gola polo, com bolso, cor predominante 
branco, 100% algodão, manga curta, bolso frontal superior 
peito esquerdo, com gola polo na cor a ser definida pela 
secretaria, 3 botões, brasão/slogan pmci silkada em pintura 
prensada térmica com no mínimo 04 cores no bolso e na 
manga.Obs. - tamanhos serão definidos posteriormente, 
com base no padrão de modelagem do fornecedor, para 
conferir medidas e realizar ajustes necessários. 

R$ 31,30 R$ 28.827,30

6.1 1.489 Unidade Rinelk

Camisa gola polo - piquet - sem bolso - confeccionada 
em malha piquet, gola polo, sem bolso, cor predominante 
branco, 100% algodão, manga curta, com gola pólo na 
cor branco, 3 botões, brasão/slogan pmci silkada em 
pintura prensada térmica com no mínimo 04 cores, na 
frente da camisa, no lado superior esquerdo do peito. 
Obs. - tamanhos serão definidos posteriormente, com base 
no padrão de modelagem do fornecedor, para conferir 
medidas e realizar ajustes necessários. 

R$ 24,00 R$ 35.736,00

22.1 24 Unidade Rinelk

Camisa gola polo - Centro Municipal de Reabilitação 
física "CEMURF" .Manga curta, confeccionada em malha 
piquet, cor branca, 100% algodão, gola polo na cor branca, 
3 botões. Manga esquerda: brasão do sus. Manga direita: 
brasão do ministério da saúde. Todos silkados em no 
mínimo 04 cores. Lado esquerdo superior frontal (altura do 
peito): brasão do município e nome da unidade de serviço. 
- os tamanhos serão definidos posteriormente, de acordo 
com padrão de modelagem do fornecedor e funcionário. 
- "todas as características de fontes, cores, proporções e 
demais detalhamentos devem seguir o manual visual da 
Secretaria Municipal de Saúde”. 

R$ 40,00 R$ 960,00 

Total Geral R$ 65.523,00

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Aerton Jorge Zeniboni- Proprietário do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 9.170/2016 e 51 – 6.044/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2016 -  Pregão nº 
020/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: CIRÚRGICA LEAL EIRELI 
– EPP.
OBJETO: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 

itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL
 CIRÚRGICA LEAL ELRELI - EPP

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

033 1.472 Unidade Shalon

Fio sutura mononylon nº 5.0, fio sutura, tipo cuticular, 
em nylon monofilamento, coloração preto, calibre 5-0, 
comprimento 45 cm, formato agulha: 1/2 triangular, 
tipo cortante, dimensão 2,5 cm, número de fios único, 
estéril, embalagem individual, em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica, legislação atual 
vigente e nbr 1394. Embalagem com 24 unidades. 

R$ 39,49 R$ 58.129,28

167 51.450 Unidade Kolplast

Kit ginecológico tamanho m, composto por 1 espéculo, 
1 escova e 1 espátula, sendo: - escova ginecológica 
endocervical, descartável, não estéril, cabo cilíndrico 
medindo 18cm de comprimento, facetado, medida da 
escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato 
levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, 
dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice. - 
espátula ginecológica - espátula de ayres de madeira, 
resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada 
para coleta de exames ginecológicos, medindo 181 
mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de 
espessura. - espéculo ginecológico – produzido em 
poliestireno cristal permitindo excelente transparência e 
transmissão luminosa, valvas anatômicas de contornos 
lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices 
vaginais, dispositivo de abertura (parafuso borboleta) 
fabricado em poliestireno de alto impácto, pigmentado 
e indeformável.embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade do produto ateéo 
momento de sua utilização, permitindo a abertura 
e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data e validade de esterilização, 
data de fabricação, prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

R$ 1,63 R$ 83.863,50

Total R$ 141.992,78

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

 CIRÚRGICA LEAL ELRELI - EPP

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor 
Global – R$

2.1 13.324 Unidade Vic Pharma

Água oxigenada - 100 ml almotolia com 100 ml, água 
oxigenada 10% - (validade de 7 dias após aberto) 
acondicionada em frasco plástico resistente tipo 
almotolia descartável, capacidade para 100 ml do 
produto, com propriedades antissépticas, desodorizantes 
e desinfetantes. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, número de lote, 
data de fabricação e data de validade. 

R$ 1,20 R$ 15.988,80

9.1 46 Unidade Ciclofarma

Gel para ultrassom e eletro - 5 kg - para uso como 
meio de contato para transmissão de impulsos elétricos 
entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de 
eletrocardiograma e ultrassonografia, com composição 
química isenta de sal, PH neutro, tornando o gel 
totalmente inofensivo à pele do paciente, não conter 
álcool, alta condutividade elétrica, o que melhora a 
recepção dos impulsos elétricos, nos exames, não 
gorduroso, o que o torna facilmente absorvível por 
guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, 
favorecendo sua remoção após o exame/procedimento; 
inodoro, não deixando aroma indesejável na pele do 
paciente. Embalagem contendo 5KG 

R$ 16,08 R$ 739,68

13.1 54 Unidade Vic Pharma

Vaselina líquida 1.000 ml, acondicionada em frasco 
plástico descartável, resistente, tipo almotolia, produto 
líquido, transparente, límpido, incolor, não fluorescente, 
inodoro quando frio. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, número de 
lote, data de fabricação e de validade. O produto deverá 
atender a rdc nº 199 de 26/10/06. 

R$ 18,89 R$ 1.020,06

14.1 915 Unidade Vic Pharma

Água oxigenada frasco com 1.000 ml, água oxigenada 
10% - (validade de 7 dias após aberto) acondicionada 
em frasco plástico resistente tipo descartável, 
com propriedades antissépticas, desodorizantes e 
desinfetantes. A embalagem deverá trazer externamente 
os dados de identificação, número de lote, data de 
fabricação e data de validade. 

R$ 3,59 R$ 3.284,85

15.1 88 Unidade Ciclofarma

Gel para ultrassom e eletro - 1 kg frasco com 1 kg - 
para uso como meio de contato para transmissão de 
impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo 
nos exames de eletrocardiograma e ultrassonografia, 
com composição química isenta de sal, ph neutro, 
tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente, 
não conter álcool, alta condutividade elétrica, o que 
melhora a recepção dos impulsos elétricos, nos exames, 
não gorduroso, o que o torna facilmente absorvível por 
guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, 
favorecendo sua remoção após o exame/procedimento; 
inodoro, não deixando aroma indesejável na pele do 
paciente. unidade equivalente a frasco contendo 1 kg. 

R$ 3,90 R$ 343,20

16.1 1.220 Unidade Ciclofarma

Gel para ultrassom e eletro - 100 ml eletrocardiograma 
e ultrassonografia, para uso como meio de contato 
para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do 
paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma 
e ultrassonografia, com composição química isenta de 
sal, ph neutro, tornando o gel totalmente inofensivo à 
pele do paciente, não conter álcool, alta condutividade 
elétrica, o que melhora a recepção dos impulsos 
elétricos, nos exames, não gorduroso, o que o torna 
facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão 
ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após 
o exame/procedimento; inodoro, não deixando aroma 
indesejável na pele do paciente. Unidade equivalente a 
frasco contendo 100ml. 

R$ 1,19 R$ 1.451,80

33.1 490 Unidade Shalon

Fio sutura mononylon nº 5.0, fio sutura, tipo cuticular, 
em nylon monofilamento, coloração preto, calibre 5-0, 
comprimento 45 cm, formato agulha: 1/2 triangular, 
tipo cortante, dimensão 2,5 cm, número de fios único, 
estéril, embalagem individual, em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica, legislação atual 
vigente e nbr 1394. Embalagem com 24 unidades. 

R$ 39,49 R$ 19.350,10
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34.1 144 Unidade Procare

Fio sutura mononylon – cirúrgico nº 6.0, mononylon 
cirúrgico, diâmetro 6-0, monofilamento de nylon 
preto, estéril, não absorvível, medindo no mínimo 
70 cm de comprimento, com 2 agulhas de ½ círculo, 
cilíndricas, medindo 1,5 cm, com bom corte, que não 
quebre ou entorte com facilidade, acondicionados 
em envelope individual. Embalagem apropriadas 
ao método de esterilização que permita abertura 
e transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilização até o momento do 
uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 
validade e número do registro do ministério da saúde.O 
produto deve seguir a norma técnica da abnt- ndr 13904. 
- caixa contendo 24 unidades. 

R$ 71,64 R$ 10.316,16

38.1 68.300 Unidade Lamedid 
Solidor

Scalp dispositivo para infusão venosa n. 19, estéril, 
descartável, constituído de agulha em aço inox, 
siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem 
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor 
em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava 
junto a base das asas de empunhadura. Tubo extensor 
em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, 
medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo 
luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa 
com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com 
formato de borboleta, que permita empunhadura segura 
e trazendo estampado o número do calibre da agulha. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,22 R$ 15.026,00

39.1 120.280 Unidade Lamedid 
Solidor

Scalp dispositivo para infusão venosa n. 21, estéril, 
descartável, constituído de agulha em aço inox, 
siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem 
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor 
em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava 
junto a base das asas de empunhadura. Tubo extensor 
em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, 
medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo 
luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa 
com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com 
formato de borboleta, que permita empunhadura segura 
e trazendo estampado o número do calibre da agulha. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,22 R$ 26.461,60

40.1 83.280 Unidade Lamedid 
Solidor

Scalp dispositivo para infusão venosa n. 23, estéril, 
descartável, constituído de agulha em aço inox, 
siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem 
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor 
em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava 
junto a base das asas de empunhadura. Tubo extensor 
em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, 
medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo 
luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa 
com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com 
formato de borboleta, que permita empunhadura segura 
e trazendo estampado o número do calibre da agulha. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,22 R$ 18.321,60

45.1 272 Unidade Tecnofil

Fio sutura catgut – simples nº. 2.0, agulhado cirúrgico, 
estéril, absorvível, diâmetro 2-0, medindo no mínimo 
70 cm de comprimento, com agulha 1,5 a 2 cm e ½ 
círculo cilíndrica, com bom corte, que não quebre 
ou entorte com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriadas ao método de esterilização que 
permita abertura e transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização até o momento 
do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 
validade e número do registro do ministério da saúde. O 
produto deve seguir a norma técnica da abnt- ndr 13904. 
- caixa com 24 unidades. 

R$ 84,29 R$ 22.926,88

46.1 144 Unidade Tecnofil

Fio sutura catgut – simples nº. 3.0, agulhado 3.0, 
cirúrgico, estéril, absorvível, diâmetro 3-0, medindo no 
mínimo 70 cm de comprimento, com agulha 1,5 a 2 cm 
e ½ círculo cilíndrica, com bom corte, que não quebre 
ou entorte com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriadas ao método de esterilização que 
permita abertura e transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização até o momento 
do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 
validade e número do registro do ministério da saúde. O 
produto deve seguir a norma técnica da abnt- ndr 13904. 
- caixa com 24 unidades. 

R$ 84,29 R$ 12.137,76

47.1 144 Unidade Tecnofil

Fio sutura catgut – simples nº. 4.0, agulhado 4.0, 
cirúrgico, estéril, absorvível, diâmetro 4-0, medindo no 
mínimo 70 cm de comprimento, com agulha 1,5 a 2 cm 
e ½ círculo cilíndrica, com bom corte, que não quebre 
ou entorte com facilidade, em envelope individual. 
Embalagem apropriadas ao método de esterilização que 
permita abertura e transferência asséptica, mantendo a 
integridade do produto e sua esterilização até o momento 
do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 
validade e número do registro do ministério da saúde. O 
produto deve seguir a norma técnica da abnt- ndr 13904. 
- caixa com 24 unidades. 

R$ 84,29 R$ 12.137,76

48.1 72 Unidade Tecnofil

Fio sutura catgut – simples nº. 5.0, agulhado 5.0, 
cirúrgico, estéril, absorvível, diâmetro 5-0, medindo 
no mínimo 70 cm de comprimentos, com agulha de 
½ círculo, cilíndrica, medindo 1,5 a 2 cm, com bom 
corte, que não quebre ou entorte com facilidade, 
em envelope individual. Embalagem apropriadas 
ao método de esterilização que permita abertura 
e transferência asséptica, mantendo a integridade 
do produto e sua esterilização até o momento do 
uso. A embalagem externa deve trazer os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 
validade e número do registro do ministério da saúde. O 
produto deve seguir a norma técnica da abnt- ndr 13904. 
- caixa com 24 unidades. 

R$ 84,29 R$ 6.068,88

50.1 400 Unidade Lamedid 
Solidor

Scalp dispositivo para infusão venosa n. 27, estéril, 
descartável, constituído de agulha em aço inox, 
siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem 
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com protetor 
em plástico rígido, cobrindo toda sua extensão e trava 
junto a base das asas de empunhadura. Tubo extensor 
em plástico, flexível, transparente, atóxico, sem dobras, 
medindo aproximadamente 30 cm, com conector tipo 
luer permitindo adaptação sem vazamentos e tampa 
com fecho hermético. Asa em plástico flexível, com 
formato de borboleta, que permita empunhadura segura 
e trazendo estampado o número do calibre da agulha. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,22 R$ 88,00

51.1 100 Unidade Procare
Fio sutura nylon agulhado 6.0, 45 cm, monofilamento 
preto, em nylon, agulha 20mm 3/8 de círculo tipo 
triangular. Caixa contendo 24 unidades. 

R$ 32,75 R$ 3.275,00

53.1 40.450 Unidade Lamedid 
Solidor

Agulha calibre 20 x 5,5, hipodérmica estéril, descartável, 
siliconizada, corpo de paredes finas de aço inox, bisel 
trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de 
oxidação, fixação perfeita ao canhão, que deve ser de 
plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo 
luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamentos, 
protegidos por plástico rígido. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade absoluta 
do produto até o momento de sua utilização, permitir a 
abertura e transferência em técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data e validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

R$ 0,08 R$ 3.236,00

55.1 3.600 Unidade BD

Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo - calibre 
25 x 7, para coletas múltiplas de sangue venoso, cânula 
em aço inoxidável, estéril, siliconizada e trifacetada, 
dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe 
de adaptadores e facilita a troca de tubos, embaladas 
individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas, 
esterilizadas por óxido de etileno, modelo: 25 mm x 0,7 
mm, embalagem apirogênica. Dispositivo emborrachado 
que evita contaminação na troca dos tubos, embalagem 
individual, em material que promova barreira microbiana 
e abertura asséptica, deverá conter identificação do 
material, dados fabricante/importador, número lote/
série, condições de armazenamento e demais instruções 
conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa 
e suas alterações posteriores, com dispositivo de 
segurança, para atender a nr 32 (item 32.2.4.15), rdc nº 5 
anvisa, portaria nº 1.748-11 mte, nr 32 e nbr 7864.  

R$ 0,53 R$ 1.908,00

58.1 3.600 Unidade Polymed

Cateter intravenoso nº 18 - para acesso venoso periférico, 
confeccionado em poliuretano, cânula flexível, agulha 
atraumatica e trifacetada, câmara de refluxo transparente, 
filtro hidrófobo, sistema de segurança de acordo com 
a nr32, cor conforme padronização de cores de acordo 
com nbr iso 10555-5, radiopaco, dimensão 18 g, estéril, 
embalagem individual, em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica, deverá conter 
identificação do material, dados fabricante/importador, 
número lote/série, condições de armazenamento e 
demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 
22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, de 
acordo com legislação atual vigente, com dispositivo de 
segurança, para atender a nr 32 (item 32.2.4.15). 

R$ 2,16 R$ 7.776,00

59.1 1.000 Unidade Lamedid 
Solidor

Scalp dispositivo para infusão venosa n. 25, estéril, 
descartável, constituído de agulha em aço inox, 
siliconizada com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, 
resíduos ou sinais de oxidação, com protetor em plástico 
rígido, cobrindo toda sua extensão e trava junto a base 
das asas de empunhadura. tubo extensor em plástico, 
flexível, transparente, atóxico, sem dobras, medindo 
aproximadamente 30 cm, com conector tipo luer 
permitindo adaptação sem vazamentos e tampa com 
fecho hermético. asa em plástico flexível, com formato 
de borboleta, que permita empunhadura segura e 
trazendo estampado o número do calibre da agulha. 
embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,22 R$ 220,00

60.1 72 Unidade Shalon

Fio sutura catgut cromado calibre: 3-0, absorvível, 
coloração marrom, comprimento 75 cm, formato agulha: 
½ circular, cilíndrica, dimensão 4 cm, número de fios 
único, estéril, embalagem individual, em material que 
promova barreira microbiana e abertura asséptica, 
legislação atual vigente e nbr 1394. - caixa contendo 24 
unidades (fios). 

R$ 99,99 R$ 7.199,28

63.1 505 Unidade Markmed

Sonda nasogástrica longa n° 08 - estéril, descartável, 
confeccionada em pvc transparente, atóxico, flexível, 
siliconizadas, em forma de cilindro reto e inteiriço, 
que não cause trauma, medindo aproximadamente 
110 cm. Extremidade distal com conector plástico 
com tampa articulada, permitindo conexões seguras 
e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de 
orifício circular centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente 
ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre 
e a marcação de comprimento gravado externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,83 R$ 419,15

65.1 804 Unidade Medicone

Sonda alimentação enteral nº 12, adulto, confeccionada 
em poliuretano, siliconizada, flexível, radiopaca, 
graduação de 10 cm, 120 cm comprimento, componentes: 
conector universal, fio guia aço espiral, tampa protetora 
luer, estéril, descartável, embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica, deverá conter identificação do material, dados 
fabricante/importador, número lote/série, condições de 
armazenamento e demais instruções conforme resolução 
rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações 
posteriores, de acordo com legislação atual vigente. 

R$ 12,29 R$ 9.881,16

71.1 113 Unidade Markmed

Sonda aspiração traqueal nº 08 - com válvula de pressão 
negativa, possuir conector anatômico. Confeccionado 
em pvc atóxico e flexível (tubo) e poliestireno natural 
de alto impacto. Os orifícios e os calibres do tubo 
seguem o padrão da sonda de aspiração convencional. 
Comprimento: 40cm. Embalado em papel grau cirúrgico/
filme de poliéster, esterilizado em gás oxido de etileno. 

R$ 0,86 R$ 97,18
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72.1 414 Unidade Markmed

Sonda aspiração traqueal nº 06 - com válvula de pressão 
negativa, possuir conector anatômico. Confeccionado 
em pvc atóxico e flexível (tubo) e poliestireno natural 
de alto impacto. Os orifícios e os calibres do tubo 
seguem o padrão da sonda de aspiração convencional. 
Comprimento: 40cm. Embalado em papel grau cirúrgico/
filme de poliéster, esterilizado em gás oxido de etileno. 

R$ 0,83 R$ 343,62

73.1 1.494 Unidade Markmed

Sonda aspiração traqueal nº 10 - com válvula de pressão 
negativa, possuir conector anatômico. Confeccionado 
em pvc atóxico e flexível (tubo) e poliestireno natural 
de alto impacto. Os orifícios e os calibres do tubo 
seguem o padrão da sonda de aspiração convencional. 
Comprimento: 40cm. Embalado em papel grau cirúrgico/
filme de poliéster, esterilizado em gás óxido de etileno. 

R$ 0,86 R$ 1.284,84

74.1 234 Unidade Markmed

Sonda aspiração traqueal nº 12 - com válvula de pressão 
negativa, possuir conector anatômico. Confeccionado 
em pvc atóxico e flexível (tubo) e poliestireno natural 
de alto impacto. Os orifícios e os calibres do tubo 
seguem o padrão da sonda de aspiração convencional. 
Comprimento: 40cm. Embalado em papel grau cirúrgico/
filme de poliéster, esterilizado em gás óxido de etileno. 

R$ 0,92 R$ 215,28

75.1 3.474 Unidade Markmed

Sonda aspiração traqueal nº 14 - com válvula de pressão 
negativa, possuir conector anatômico. Confeccionado 
em pvc atóxico e flexível (tubo) e poliestireno natural 
de alto impacto. Os orifícios e os calibres do tubo 
seguem o padrão da sonda de aspiração convencional. 
Comprimento: 40cm. Embalado em papel grau cirúrgico/
filme de poliéster, esterilizado em gás oxido de etileno. 

R$ 0,92 R$ 3.196,08

81.1 396 Unidade Markmed

Cateter nasal tipo óculos, nº 08, confeccionado em pvc, 
transparente, flexível, atóxico; estéril, em forma de 
cilindro reto e inteiriço, extremidade distal devidamente 
acabado e fixado dispositivo conector. Este dispositivo 
deve ser moldado conforme padrões usuais de fabricação 
e capaz de manter estável a fixação do catéter ao tubo 
condutor de oxigênio. O catéter deve apresenta 
superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito 
prejudicial à sua utilização, com as seguintes dimensões: 
comprimento aproximado 110 cm, com conector 
comum numa extremidade e na outra um conector 
nasal. Embalagem individual com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,94 R$ 372,24

82.1 1.584 Unidade Solidor

Equipo de infusão – polifix de 2 vias, adaptador 
intermediário de equipos - pvc atóxico, conector e tubo 
extensor, em 2 vias, com pinça em cada via e tampas 
estéreis para posterior fechamento, embalado em papel 
grau cirúrgico estéril, medindo 20 cm de comprimento. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 1,09 R$ 1.726,56

95.1 180 Unidade Markmed

Sonda aspiração traqueal nº 16 - com válvula de pressão 
negativa, possuir conector anatômico. Confeccionado 
em pvc atóxico e flexível (tubo) e poliestireno natural 
de alto impacto. Os orifícios e os calibres do tubo 
seguem o padrão da sonda de aspiração convencional. 
Comprimento: 40cm. Embalado em papel grau cirúrgico/
filme de poliéster, esterilizado em gás oxido de etileno. 

R$ 0,99 R$ 178,20

97.1 5 Unidade Markmed

Sonda nasogástrica longa n° 06 - estéril, descartável, 
confeccionada em pvc transparente, atóxico, flexível, 
siliconizada, em forma de cilíndro reto e inteiriço, 
que não cause trauma, medindo aproximadamente 
110 cm. Extremidade distal com conector plástico 
com tampa articulada, permitindo conexões seguras 
e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de 
orifício circular centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente 
ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre 
e a marcação de comprimento gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,77 R$ 3,85

98.1 5 Unidade Markmed

Sonda nasogástrica longa n° 10 - estéril, descartável, 
confeccionada em pvc transparente, atóxico, flexivel, 
siliconizada, em forma de cilíndro reto e inteiriço, 
que não cause trauma, medindo aproximadamente 
110 cm. Extremidade distal com conector plástico 
com tampa articulada, permitindo conexões seguras 
e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de 
orifício circular centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente 
ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre 
e a marcação de comprimento gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,91 R$ 4,55

99.1 5 Unidade Markmed

Sonda nasogástrica longa n° 12 - estéril, descartável, 
confeccionada em pvc transparente, atóxico, flexivel, 
siliconizada, em forma de cilíndro reto e inteiriço, 
que não cause trauma, medindo aproximadamente 
110 cm. Extremidade distal com conector plástico 
com tampa articulada, permitindo conexões seguras 
e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de 
orifício circular centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente 
ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre 
e a marcação de comprimento gravados externamente. 
Embalagem indivídual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,95 R$ 4,75

100.1 180 Unidade Markmed

Sonda nasogástrica longa n° 14 - estéril, descartável, 
confeccionada em pvc transparente, atóxico, flexivel, 
siliconizada, em forma de cilíndro reto e inteiriço, 
que não cause trauma, medindo aproximadamente 
110 cm. Extremidade distal com conector plástico 
com tampa articulada, permitindo conexões seguras 
e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada, aberta, isenta de rebarbas, dotada de 
orifício circular centralizado e perfurações ovais 
proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente 
ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre 
e a marcação de comprimento gravados externamente. 
Embalagem indivídual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 0,95 R$ 171,00

101.1 3 Unidade Solidor

Tubo endotraqueal nº 3,5 com balão, com cuff para 
controle das vias aéreas durante o ato operatório ou para 
pacientes com incapacidade de respirar, confeccionado 
em pvc, ter boa performance com apropriada dureza, 
possuir balão com alta capacidade e baixa pressão. 
Ter aspecto liso, excelente biocompatibilidade, tubo 
com um intermediário acoplado que permite conexão 
com diferentes tipos de acessórios de ventilação, 
esterilizado a óxido de etileno. Embalagem indivídual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, permita a 
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data e validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

R$ 4,87 R$ 14,61

102.1 3 Unidade Solidor

Tubo endotraqueal nº 4,0 com balão, com cuff para 
controle das vias aéreas durante o ato operatório ou para 
pacientes com incapacidade de respirar, confeccionado 
em pvc, ter boa performance com apropriada dureza, 
possuir balão com alta capacidade e baixa pressão. 
Ter aspecto liso, excelente biocompatibilidade, tubo 
com um intermediário acoplado que permite conexão 
com diferentes tipos de acessórios de ventilação, 
esterilizado a óxido de etileno. Embalagem indivídual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, permita a 
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data e validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

R$ 4,55 R$ 13,65

108.1 30 Unidade ABC
Tesoura para sutura reta 15cm, confeccionada em aço 
inoxidável aisi-420, embalada em embalagem plástica 
individual, constando os dados de identificação. 

R$ 18,50 R$ 555,00

110.1 10 Unidade Marimar

Colar cervical tamanho p; formado por peça única na cor 
branca; confeccionado em polietileno de alta densidade 
com espessura mínima de 1,5 mm e máxima de 2 mm; 
radiotransparente; revestido em eva (etil vinil acetato); 
possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; 
possuir abertura na parte frontal que possibilite 
checagem de pulso carotídeo e acesso a traquéia; 
possuir abertura para ventilação e palpação na parte 
posterior (nuca); fechamento em velcro, com sistema 
de identificação por cores; isento de rebarbas, saliências 
ou qualquer outra irregularidade capaz de traumatizar 
o paciente; circunferência: 40 a 56 cm; altura anterior: 
10,1 a 10,6 cm; altura posterior: 13,3 a 14 cm; registro do 
produto na anvisa; garantia mínima de 01 ano. 

R$ 16,24 R$ 162,40

111.1 10 Unidade Marimar

Colar cervical tamanho m; formado por peça única na cor 
branca; confeccionado em polietileno de alta densidade 
com espessura mínima de 1,5 mm e máxima de 2 mm; 
radiotransparente; revestido em eva (etil vinil acetato); 
possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; 
possuir abertura na parte frontal que possibilite checagem 
de pulso carotídeo e acesso a traquéia; possuir abertura 
para ventilação e palpação na parte posterior (nuca); 
fechamento em velcro, com sistema de identificação 
por cores; isento de rebarbas, saliências ou qualquer 
outra irregularidade capaz de traumatizar o paciente; 
circunferência: 40 a 56 cm; altura anterior: 11,5 a 12 cm; 
altura posterior: 14 a 14,3 cm; registro do produto na 
anvisa; garantia mínima de 01 ano. 

R$ 16,24 R$ 162,40

112.1 10 Unidade Marimar

Colar cervical tamanho g formado por peça única na cor 
branca; confeccionado em polietileno de alta densidade 
com espessura mínima de 1,5 mm e máxima de 2 mm; 
radiotransparente; revestido em eva (etil vinil acetato); 
possuir suporte mentoniano até a região pré-auricular; 
possuir abertura na parte frontal que possibilite 
checagem de pulso carotídeo e acesso a traqueia; 
possuir abertura para ventilação e palpação na parte 
posterior (nuca); fechamento em velcro, com sistema 
de identificação por cores; isento de rebarbas, saliências 
ou qualquer outra irregularidade capaz de traumatizar 
o paciente; circunferência: 40 a 56 cm; altura anterior: 
12,9 a 14 cm; altura posterior: 14 a 14,6 cm; registro do 
produto na anvisa; garantia mínima de 01 ano. 

R$ 16,24 R$ 162,40

113.1 2.106 Unidade Premium

Termômetro clínico prismático, analógico, de liquido em 
vidro, certificado com selo holográfico de verificação 
do inmetro, destinado a medir a temperatura do corpo 
humano, enchimento a mercúrio, escala interna +35°c à 
+42°c, divisão 0,1º c, modelo prismático; leitura direta, 
erro máximo de indicação: -0,15°c / +0,1°c, registro 
anvisa uso adulto, infantil e pediátrico. Garantia mínima 
de 1 ano. 

R$ 5,05 R$ 10.635,30

114.1 53 Unidade G TECH

Termômetro digital clínico digital, de haste flexível, 
de temperatura máxima, à prova d´água, destinado à 
verificação da temperatura do corpo humano, unidade 
de medição em graus celsius (°c), com precisão decimal; 
emissão de sinais sonoros (beeps) diferenciados, 
quando estiver pronto para o uso e ao final da tomada 
de temperatura, desligar automaticamente após 
aproximadamente 10 minutos, certificado com selo 
holográfico de verificação do inmetro, uso adulto, 
infantil e pediátrico. 

R$ 14,02 R$ 743,06

115.1 20 Unidade FAMI ITA
Bacia inox para curativo, confeccionada em aço inox, 
medindo 35cm de diâmetro, com capacidade para 4.700 
ml, para uso hospitalar (curativos). 

R$ 119,35 R$ 2.387,00

116.1 26 Unidade FAMI ITA
Cuba para assepsia medindo 13cm x 6 cm de altura, 
redonda, para assepsia, confeccionada em aço inox, com 
bordas arredondadas, com capacidade para 400 a 500ml. 

R$ 14,88 R$ 386,88

117.1 17 Unidade FAMI ITA Cuba rim medindo 26cm x 12cm confeccionada em aço 
inox, com capacidade para 470ml. R$ 27,02 R$ 459,34

122.1 2 Unidade Zedamed Colchão para berço colchão para berço medindo 
aproximadamente 1,30m x 0,80cm. R$ 129,00 R$ 258,00

124.1 5 Unidade Protec
Frasco para aspirador em vidro - 500 ml - frasco 
para aspirador confeccionado em vidro, com rosca e 
graduação, capacidade para 500ml. 

R$ 21,65 R$ 108,25
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126.1 144 Unidade Protec

Máscara ventury adulto, confeccionada em vinil 
macio e transparente, formato anatômico no queixo 
proporcionando mais conforto ao paciente, com sistema 
de liberação venturi, para liberação do oxigênio em 
alto fluxo, controlando estritamente o que o paciente 
inspira de o2, utilizada em pacientes com insuficiência 
respiratória crítica, fácil manuseio, altamente segura, 
com diluidores codificados em 6 cores diferentes 
trazendo as seguintes concentrações: 50%, 40%, 35%, 
31%, 28%, 24%.

R$ 30,72 R$ 4,423,68

130.1 105 Unidade ABC Tesoura metzembaum reta, 15 cm, confeccionada em 
aço inoxidável. R$ 28,00 R$ 2.940,00

131.1 15 Unidade ABC Tesoura metzembaum curva, 15cm, confeccionada em 
aço inoxidável. R$ 28,00 R$ 420,00

133.1 8 Unidade Protec

Reanimador manual – ambú manual adulto, balão, 
confeccionado em silicone, capacidade 1600 ml, máscara 
em silicone, anatômica, transparente, reservatório de 
oxigênio, valvulas: o2, escape/segurança, unidirecional 
p/máscara, autoclavável, acondicionado em material 
que garanta a integridade do produto, deverá conter 
identificação do material, dados fabricante/importador, 
número lote/série, condições de armazenamento e 
demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 
22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, de 
acordo com legislação atual vigente. 

R$ 219,00 R$ 1.752,00

134.1 6 Unidade Protec

Reanimador manual – ambú manual infantil, balão, 
confeccionado em silicone, capacidade 1000 ml, máscara 
em silicone, anatômica, transparente, reservatório de 
oxigênio, valvulas: o2, escape/segurança, unidirecional 
p/máscara, autoclavável, acondicionado em material 
que garanta a integridade do produto, deverá conter 
identificação do material, dados fabricante/importador, 
número lote/série, condições de armazenamento e 
demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 
22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, de 
acordo com legislação atual vigente. 

R$ 219,00 R$ 1.314,00

135.1 1.540 Pacote Kolplast Escova ginecológica pacote com 100 unidades. R$ 17,60 R$ 27.104,00

137.1 30 Unidade Incoterm Termômetro linear, com protetor em plástico, tipo 
capela, escala 20a + 30g. R$ 40,00 R$ 1.200,00

139.1 2 Unidade Oxigel
Cabo para laringoscópio adulto, convencional, fabricado 
em latão cromado, recartilhado que proporcione perfeita 
empunhadura, tamanho adulto, movido a pilha comum. 

R$ 137,00 R$ 274,00

143.1 5.320 Unidade Bio Base

Frasco para alimentação enteral frasco fracionador 
para administração de soluções enterais, transparente, 
capacidade 300ml, graduado nos dois lados com escala 
de 50ml, permite tratamento térmico (aquecimento, 
resfriamento) das soluções, tampa rosqueável com lacre 
e adaptador de equipo em hímen, com dispositivo para 
fixação em suporte, atóxico, possui etiqueta adesiva 
para identificação completa do paciente, de uso único, 
embalado individualmente em saco plástico, constando 
externamente os dados de identificação, procedência, 
data de fabricação e validade, nº do lote, identificação do 
fabricante e farmacêutico responsável. 

R$ 0,93 R$ 4.947,60

153.1 183 Unidade J Prolab Almotolia – transparente confeccionado em plástico 
branco - capacidade 250 ml. R$ 2,37 R$ 433,71

154.1 78 Unidade J Prolab Almotolia – transparente confeccionado em plástico 
branco - capacidade 500 ml. R$ 2,94 R$ 229,32

161.1 95.200 Pacote Real Ninas

Compressa gaze 7,5 x 7,5 pacote com 10 unds - 11 
fios, com dimensão de 7,5 x 7,5cm, hidrófila estéril, 
confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo 
tela, , com oito camadas e cinco dobras, confeccionada 
com no mínimo 11 fios por cm2, quando aberta deve 
ter aproximadamente uma área de 420 cm2, alvejada, 
purificada, isenta de quaisquer impurezas, substâncias 
gordurosas, isenta de quaisquer defeitos prejudiciais 
a sua perfeita utilização, inodora, insípida, cor branco, 
bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam 
soltura de fios. Indicação para auxilio nas diversas 
cirurgias, bem como para curativos em geral nos 
ambulatórios e prontos-socorros, absorção de líquidos ou 
secreções, limpeza e cobertura de ferimentos e curativos 
em geral, nos quais a presença de micro-organismos ou 
qualquer tipo de impureza não e tolerável. Pacote com 
10 unidades. Embalagem em papel grau cirúrgico, com 
selagem eficiente que garanta a integridade absoluta 
do produto ate o momento de sua utilização, permitir a 
abertura e transferência em técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
numero de lote, método, data e validade de esterilização, 
data de fabricação e/ou prazo de validade e numero de 
registro no ministério da saúde. - pacote com 10 unidades 

R$ 0,47 R$ 44.744,00

165.1 10.100 Unidade Kolplast

Kit ginecológico tamanho g, composto por 1 espéculo, 
1 escova e 1 espátula, sendo: Escova ginecológica 
endocervical, descartável, não estéril, cabo cilíndrico 
medindo 18cm de comprimento, facetado, medida da 
escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato 
levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, 
dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice. 
- espátula ginecológica - espátula de ayres de madeira, 
resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada 
para coleta de exames ginecológicos, medindo 181 mm 
de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. 
- espéculo ginecológico - produzido em poliestireno 
cristal permitindo excelente transparência e transmissão 
luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais, 
dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável.  
Embalagem individual, com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permitindo a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de 
validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 1,90 R$ 19.190,00

166.1 17.150 Unidade Kolplast

Kit ginecológico tamanho p, composto por 1 espéculo, 
1 escova e 1 espátula, sendo: Escova ginecológica 
endocervical, descartável, não estéril, cabo cilíndrico 
medindo 18cm de comprimento, facetado, medida da 
escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato 
levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, 
dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice. 
- espátula ginecológica - espátula de ayres de madeira, 
resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada 
para coleta de exames ginecológicos, medindo 181 mm 
de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. 
- espéculo ginecológico - produzido em poliestireno 
cristal permitindo excelente transparência e transmissão 
luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais, 
dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável. 
Embalagem - individual, com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permitindo a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de 
validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 1,49 R$ 25.553,50

167.1 17.150 Unidade Kolplast

Kit ginecológico tamanho m, composto por 1 espéculo, 
1 escova e 1 espátula, sendo: Escova ginecológica 
endocervical, descartável, não estéril, cabo cilíndrico 
medindo 18cm de comprimento, facetado, medida da 
escova 02cm de comprimento, com cerdas em formato 
levemente cônico, com a base mais larga que o ápice, 
dispostas em 15 níveis paralelos da base ao ápice. 
- espátula ginecológica - espátula de ayres de madeira, 
resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada 
para coleta de exames ginecológicos, medindo 181 mm 
de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. 
- espéculo ginecológico - produzido em poliestireno 
cristal permitindo excelente transparência e transmissão 
luminosa, valvas anatômicas de contornos lisos e 
regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais, 
dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em 
poliestireno de alto impacto, pigmentado e indeformável.  
Embalagem individual, com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permitindo a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data 
e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de 
validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 1,63 R$ 27.954,50

169.1 2.790 Par Maxtex

Luva cirúrgica – estéril tamanho 6,5 a. D., Cirúrgica 
estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, 
formato anatômico, antiderrapante, ter flexibilidade, 
resistência a tração, e sensibilidade tátil compatível com 
a finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com 
pó bioabsorvível pelo organismo (atóxico), embalada 
em envelope contendo 1 par, com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permitir a abertura e transferência com 
técnica asséptica, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, nr. De lote e registro no ministério da saúde.
Unidade equivalente a embalagem contendo 1 par 

R$ 1,16 R$ 3.236,40

170.1 9.470 Par Maxtex

Luva cirúrgica – estéril tamanho 7.0 a. D., Cirúrgica 
estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, 
formato anatômico, antiderrapante, ter flexibilidade, 
resistência a tração, e sensibilidade tátil compatível com 
a finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com 
pó bioabsorvível pelo organismo (atóxico), embalada 
em envelope contendo 1 par, com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permitir a abertura e transferência com 
técnica asséptica, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, nr. De lote e registro no ministério da saúde. 
Unidade equivalente a embalagem contendo 1 par. 

R$ 1,16 R$ 10.985,20

171.1 12.508 Par Maxtex

Luva cirúrgica – estéril tamanho 7.5 a. D., Cirúrgica 
estéril, confeccionada em latex natural, hipoalergênica, 
formato anatômico, antiderrapante, ter flexibilidade, 
resistência a tração, e sensibilidade tátil compatível com 
a finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com 
pó bioabsorvível pelo organismo (atóxico), embalada 
em envelope contendo 1 par, com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permitir a abertura e transferência com 
técnica asséptica, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, nr. De lote e registro no ministério da saúde. 
Unidade equivalente a embalagem contendo 1 par. 

R$ 1,16 R$ 14.509,28

172.1 10.588 Par Maxtex

Luva cirúrgica – estéril tamanho 8.0 a. D., Cirúrgica 
estéril, confeccionada em látex natural, hipoalergênica, 
formato anatômico, antiderrapante, ter flexibilidade, 
resistência a tração, e sensibilidade tátil compatível com 
a finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com 
pó bioabsorvível pelo organismo (atóxico), embalada 
em envelope contendo 1 par, com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permitir a abertura e transferência com 
técnica asséptica, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, nr. De lote e registro no ministério da saúde. 
Unidade equivalente a embalagem contendo 1 par. 

R$ 1,16 R$ 12.282,08

173.1 2.520 Par Maxtex

Luva cirúrgica – estéril tamanho 8.5 - cirúrgica estéril, 
confeccionada em látex natural, hipoalergênica, 
formato anatômico, antiderrapante, ter flexibilidade, 
resistência a tração, e sensibilidade tátil compatível com 
a finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com 
pó bioabsorvível pelo organismo (atóxico), embalada 
em envelope contendo 1 par, com selagem eficiente 
que garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permitir a abertura e transferência com 
técnica asséptica, constando os dados de identificação, 
procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de 
validade, nr. De lote e registro no ministério da saúde. 
Unidade equivalente a embalagem contendo 1 par. 

R$ 1,16 R$ 2.923,20

179.1 32 Unidade J Prolab Almotolia – ambar confeccionado em plástico resistente 
(ambar) - capacidade 500 ml. R$ 2,94 R$ 94,08

180.1 332 Unidade J Prolab Almotolia – ambar confeccionado em plástico resistente 
(ambar) - capacidade 250 ml. R$ 2,37 R$ 786,84

181.1 1.530 Unidade Texcare

Atadura crepom tipo I, medindo 30cm x 1,80m, 
confeccionada com tecido 100% algodão cru, 
constituída de fios de alta torção para conferir alta 
resistência, com 13 fios, com bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, enroladas uniformemente, com 
bordas devidamente acabadas, sem fios soltos e livre de 
impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente 
de modo a assegurar proteção do produto até o momento 
de sua utilização e trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, 
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

R$ 1,45 R$ 2.218,50

186.1 1.548 Pacote Descarpack

Touca descartável confeccionada em polipropileno(tnt), 
atóxica, permeável, gramatura 50 g/m², tamanho 
único, cor branca, acabamento sanfonada, com elástico 
nas bordas, não estéril, acondicionado embalagem 
em material que garanta a integridade do produto, 
deverá conter identificação do material, dados 
fabricante/importador, número lote/série, condições de 
armazenamento e demais instruções conforme resolução 
rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações 
posteriores, de acordo com legislação atual vigente. 
- embalagem 100 unidades 

R$ 9,00 R$ 13.932,00

190.1 2.130 Unidade Polarfix

Recipiente material perfuro-cortante tamanho 3 litros 
- caixa coletora para lixo contaminado de material 
perfuro cortante, confeccionado em papelão ondulado 
resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento 
interno para descarte de objetos, alças externas, tampa 
de segurança, com sistema de abertura e fechamento 
prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso 
e montagem impressas externamente. 

R$ 2,23 R$ 4.749,90

192.1 108 Unidade Medgauze

Avental descartável, sem manga, confeccionado em 
tnt (polipropileno), aberto nas costas, com tiras para 
amarrar na cintura, gramatura 20g/m², cor branco. 
- tamanho médio. 

R$ 0,93 R$ 100,44
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Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

193.1 1.944 Unidade Solidor

Eletrodo descartável adulto, descartável para 
monitoração cardíaca continua. confeccionado em 
espuma emborrachada impermeável, com placa de 
metal recoberta de prata/cloreto de prata impregnada 
com gel sólido de cloreto de potássio, protegido por 
revestimento que mantenha a umidade do gel. com 
adesivo hipoalergênico que mantenha o eletrodo aderido 
por pelo menos 48 horas, resistente a manipulação 
e sudorese e que não cause danos a pele. pino em aço 
inóx na face superior adaptável aos cabos de aparelhos 
de registro cardiográfico. embalado individualmente, 
com selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, permita a 
abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data e validade de esterilização, 
data de fabricação. 

R$ 0,38 R$ 738,72

Total R$ 
452.261,11

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri - Secretário Municipal de 
Saúde e Diandria Clarice Coimbra Dalle Crode Leal – Proprietária 
do Fornecedor.
PROCESSOS:  Protocolos Nºs 38 – 6.291/2016, 51 – 8.019/2016, 
51 – 8.022/2016, 51 – 8.029/2016, 51 – 8.032/2016, 51 – 
8.038/2016 e 51 – 8.042/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2016 -  Pregão nº 
020/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: DROGARIA 
MEDITERRÂNEO LTDA  - ME.
OBJETO:  Aquisição de Materiais Médicos-Hospitalares.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

                    DROGARIA MEDITERRÂNEO LTDA - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

174.1 2.313 Caixa Lemgruber

Luva de procedimento tamanho grande(g), não estéril, em 
material látex natural 100 %, formato anatômico, textura 
homogênea, propriedades físicas: alta sensibilidade ao tato, 
boa elasticidade, resistente a tração, atóxica, apirogênica, 
punho: arredondado de forma a manter perfeita adaptação, 
lubrificação interior: com talco, comprimento: aproximado 
25cm, ambidestra, descartável, acondicionado em 
embalagem de material que garanta a integridade do produto, 
deverá conter identificação do material, dados fabricante/
importador, número lote, condições de armazenamento 
e demais instruções, com registro no ministério da 
saúde conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, 
Anvisa e suas alterações, fabricação: de acordo com 
legislação atual vigente e atendimento a norma nbr 13392. 
- caixa com 100 unidades. 

R$ 17,68 R$ 40.893,84

175.1 3.343 Caixa Lemgruber

Luva de procedimento tamanho médio(m), não estéril, em 
material látex natural 100 %, formato anatômico, textura 
homogênea, propriedades físicas: alta sensibilidade ao tato, 
boa elasticidade, resistente a tração, atóxica, apirogênica, 
punho: arredondado de forma a manter perfeita adaptação, 
lubrificação interior: com talco, comprimento: aproximado 
25cm, ambidestra, descartável, acondicionado em 
embalagem de material que garanta a integridade do produto, 
deverá conter identificação do material, dados fabricante/
importador, número lote, condições de armazenamento 
e demais instruções, com registro no ministério da 
saúde conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, 
Anvisa e suas alterações, fabricação: de acordo com 
legislação atual vigente e atendimento a norma nbr 13392. 
- caixa com 100 unidades. 

R$ 17,68 R$ 59.104,24

176.1 2.373 Caixa Lemgruber

Luva de procedimento tamanho pequeno(p), não estéril, em 
material látex natural 100 %, formato anatômico, textura 
homogênea, propriedades físicas: alta sensibilidade ao tato, 
boa elasticidade, resistente a tração, atóxica, apirogênica, 
punho: arredondado de forma a manter perfeita adaptação, 
lubrificação interior: com talco, comprimento: aproximado 
25cm, ambidestra, descartável, acondicionado em 
embalagem de material que garanta a integridade do produto, 
deverá conter identificação do material, dados fabricante/
importador, número lote, condições de armazenamento 
e demais instruções, com registro no ministério da 
saúde conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, 
Anvisa e suas alterações, fabricação: de acordo com 
legislação atual vigente e atendimento a norma nbr 13392. 
- caixa com 100 unidades. 

R$ 17,99 R$ 42.690,27

185.1 1.188 Unidade Missner

Fita microporosa medindo 50 mm de largura x 10m de 
comprimento, hipoalérgica, adesiva, atóxica, constituída 
com substrato de não tecido a base de fibras de viscose, 
resina acrílica e massa adesiva, com finíssima espessura 
e excelente fixação, com boa aderência, permitindo a pele 
respirar livremente, de fácil remoção sem deixar resíduos, 
não machucar a pele ao ser removida, sendo indicada para 
curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, 
principalmente em crianças e idosos, utilização para 
fixação de curativos, ponto falso, proteção de cortes, etc., 
Com borda bem acabada e que proporcione facilidade de 
corte manual, enrolada de maneira uniforme em carretel 
de plástico protegido por cilindro, branco, embalagem 
individual resistente de modo a assegurar proteção do 
produto ate o momento de sua utilização e trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de 
validade e número de registro no ministério da saúde. 

R$ 4,39 R$ 5.215,32

Total Geral R$ 
147.903,67

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Rafael Figueiredo Palmeira – Procurador do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 6.291/2016, 51 – 8.019/2016, 
51 – 8.022/2016, 51 – 8.029/2016, 51 – 8.032/2016, 51 – 
8.038/2016 e 51 – 8.042/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2016 -  Pregão nº 
020/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: HOSPIDROGAS 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO:  Aquisição de Materiais Médicos-Hospitalares.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

004 148.845 Unidade Vic Pharma

Álcool etílico 100 ml - Álcool etílico a 70% (100ml) 
- com propriedades antissépticas e bactericida de pele 
e superfície, em peso e volume refinado e hidratado, 
para uso hospitalar, acondicionada em frasco plástico 
resistente tipo descartável. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação e data de validade. 

R$ 1,00 R$ 
148.845,00

156 91.425 Unidade MB Textil

Atadura crepom tipo I, medindo 15cm x 4,5m, 
confeccionada com tecido 100% algodão cru, 
constituída de fios de alta torção para conferir alta 
resistência, com 13 fios, com bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, enroladas uniformemente, com 
bordas devidamente acabadas, sem fios soltos e livre de 
impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente 
de modo a assegurar proteção do produto ate o momento 
de sua utilização e trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, 
data de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

R$ 0,54 R$ 49.369,50

174 6.941 Caixa Lemgruber

Luva de procedimento tamanho grande(g), não 
estéril, em material látex natural 100 %, formato 
anatômico, textura homogênea, propriedades físicas: 
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade, resistente 
a tração, atóxica, apirogênica, punho: arredondado 
de forma a manter perfeita adaptação, lubrificação 
interior: com talco, comprimento: aproximado 25cm, 
ambidestra, descartável, acondicionado em embalagem 
de material que garanta a integridade do produto, deverá 
conter identificação do material, dados fabricante/
importador, número lote, condições de armazenamento 
e demais instruções, com registro no ministério da saúde 
conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 
e suas alterações, fabricação: de acordo com legislação 
atual vigente e atendimento a norma nbr 13392. 
- caixa com 100 unidades. 

R$ 14,50 R$ 
100.644,50

175 10.032 Caixa Lemgruber

Luva de procedimento tamanho médio(m), não 
estéril, em material látex natural 100 %, formato 
anatômico, textura homogênea, propriedades físicas: 
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade, resistente 
a tração, atóxica, apirogênica, punho: arredondado 
de forma a manter perfeita adaptação, lubrificação 
interior: com talco, comprimento: aproximado 25cm, 
ambidestra, descartável, acondicionado em embalagem 
de material que garanta a integridade do produto, deverá 
conter identificação do material, dados fabricante/
importador, número lote, condições de armazenamento 
e demais instruções, com registro no ministério da saúde 
conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 
e suas alterações, fabricação: de acordo com legislação 
atual vigente e atendimento a norma nbr 13392. 
- caixa com 100 unidades. 

R$ 14,50 R$ 
145.464,00
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176 7.121 Caixa Lemgruber

Luva de procedimento tamanho pequeno(p), não 
estéril, em material látex natural 100 %, formato 
anatômico, textura homogênea, propriedades físicas: 
alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade, resistente 
a tração, atóxica, apirogênica, punho: arredondado 
de forma a manter perfeita adaptação, lubrificação 
interior: com talco, comprimento: aproximado 25cm, 
ambidestra, descartável, acondicionado em embalagem 
de material que garanta a integridade do produto, deverá 
conter identificação do material, dados fabricante/
importador, número lote, condições de armazenamento 
e demais instruções, com registro no ministério da saúde 
conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa 
e suas alterações, fabricação: de acordo com legislação 
atual vigente e atendimento a norma nbr 13392. 
- caixa com 100 unidades. 

R$ 14,50 R$ 
103.254,50

Total Geral R$ 
547.577,50

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e João Luiz Piol – Sócio do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 6.291/2016, 51 – 8.019/2016, 
51 – 8.022/2016, 51 – 8.029/2016, 51 – 8.032/2016, 51 – 
8.038/2016 e 51 – 8.042/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2016 -  Pregão nº 
020/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: FENIXMED COMERCIAL 
LTDA – ME.
OBJETO:  Aquisição de Materiais Médicos-Hospitalares.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL
FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

31 1.271 Unidade Shalon

Fio sutura mononylon nº 3.0, fio sutura, tipo cuticular, 
em nylon monofilamento, coloração preto, calibre 3-0, 
comprimento 45 cm, formato agulha: 3/8 circular, tipo 
cortante, dimensão 3 cm, número de fios único, estéril, 
embalagem individual, em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica, legislação atual 
vigente e nbr 1394. Embalagem com 24 unidades. 

R$ 38,50 R$ 48.933,50

Total Geral R$ 48.933,50

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

29.1 5.540 Unidade Descarpack

Cateter intravenoso nº 24 - para acesso venoso 
periférico, confeccionado em poliuretano, cânula 
flexível, agulha atraumática e trifacetada, câmara 
de refluxo transparente, filtro hidrófobo, sistema 
de segurança de acordo com a nr32, cor conforme 
padronização de cores de acordo com nbr Iso 
10555-5, radiopaco, dimensão 24 g, estéril, 
embalagem individual, em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica, deverá 
conter identificação do material, dados fabricante/
importador, número lote/série, condições de 
armazenamento e demais instruções conforme 
resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas 
alterações posteriores, de acordo com legislação 
atual vigente, com dispositivo de segurança, para 
atender a nr 32 (Item 32.2.4.15). 

R$ 2,50 R$ 13.850,00

30.1 180 Unidade Shalon

Fio sutura mononylon nº 2.0, fio sutura, tipo 
cuticular, em nylon monofilamento, coloração preto, 
calibre 2-0, comprimento 45 cm, formato agulha: 
3/8 circular, tipo cortante, dimensão 4 cm, número 
de fios único, estéril, embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica, legislação atual vigente e nbr 1394.
- embalagem com 24 unidades. 

R$ 39,00 R$ 7.020,00

31.1 423 Unidade Shalon

Fio sutura mononylon nº 3.0, fio sutura, tipo 
cuticular, em nylon monofilamento, coloração preto, 
calibre 3-0, comprimento 45 cm, formato agulha: 
3/8 circular, tipo cortante, dimensão 3 cm, número 
de fios único, estéril, embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica, legislação atual vigente e nbr 1394.
- embalagem com 24 unidades. 

R$ 38,50 R$ 16.285,50

32.1 528 Unidade Shalon

Fio sutura mononylon nº 4.0, fio sutura, tipo 
cuticular, em nylon monofilamento, coloração preto, 
calibre 4-0, comprimento 45 cm, formato agulha: 
3/8 circular, tipo cortante, dimensão 3 cm, número 
de fios único, estéril, embalagem individual, em 
material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica, legislação atual vigente e nbr 1394.
- embalagem com 24 unidades. 

R$ 38,50 R$ 20.328,00

49.1 150 Unidade Polymed

Cateter intravenoso nº 14 - para acesso venoso 
periférico, confeccionado em poliuretano, cânula 
flexível, agulha atraumática e trifacetada, câmara 
de refluxo transparente, filtro hidrófobo, sistema 
de segurança de acordo com a nr32, cor conforme 
padronização de cores de acordo com nbr Iso 
10555-5, radiopaco, dimensão 14 g, estéril, 
embalagem individual, em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica, devera 
conter identificação do material, dados fabricante/
importador, número lote/série, condições de 
armazenamento e demais instruções conforme 
resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas 
alterações posteriores, de acordo com legislação 
atual vigente, com dispositivo de segurança, para 
atender a nr 32 (item 32.2.4.15). 

R$ 2,60 R$ 390,00

84.1 234 Unidade Medsonda

Sonda retal nº 30 - confeccionada em pvc (cloreto 
de polivinil) transparente, flexível, atóxico, 
esterilizado,em forma de cilindro reto e inteiriço, 
com extremidade proximal arredondada, aberta, 
isenta de rebarbas; dotada de um orifício. Tal 
orifício deve ter dimensão de acordo com o calibre 
da sonda , apresentando diâmetro perfeitamente 
acabado, delimitado e regular em toda a superfície. 
A extremidade distal deve estar devidamente 
acabada e fixado dispositivo conector. Este 
dispositivo deve ser moldado conforme padrões 
usuais de fabricação e ser capaz de manter estável a 
fixação da sonda. A sonda deve apresentar superfície 
lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial 
à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias 
tóxicas ou nocivas à saúde. Embalagem individual 
com selagem eficiente que garanta a integridade do 
produto até o momento de sua utilização, permita 
a abertura e transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e 
validade de esterilização, data de fabricação e /ou 
prazo de validade e número de registro no ministério 
da saúde. 

R$ 1,40 R$ 327,60

104.1 2.400 Unidade Medsonda

Sonda uretral nº 08, comprimento 40 cm, 
confeccionada em polivinil, atóxica, siliconada, 
transparente, flexível, com tampa e conector 
universal para adaptação ao intermediário, estéril, 
descartável, embalagem individual, em material que 
promova barreira microbiana e abertura asséptica, 
deverá conter identificação do material, dados 
fabricante/importador, número lote/série, condições 
de armazenamento e demais instruções conforme 
resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas 
alterações posteriores, de acordo com a legislação 
atual vigente. 

R$ 0,55 R$ 1.320,00

105.1 33.600 Unidade Medsonda

Sonda uretral nº 12, comprimento 40 cm, 
confeccionada em polivinil, atóxica, siliconada, 
transparente, flexível, com tampa e conector 
universal para adaptação ao intermediário, estéril, 
descartável, embalagem individual, em material que 
promova barreira microbiana e abertura asséptica, 
deverá conter identificação do material, dados 
fabricante/importador, número lote/série, condições 
de armazenamento e demais instruções conforme 
resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas 
alterações posteriores, de acordo com a legislação 
atual vigente. 

R$ 0,59 R$ 19.824,00

106.1 4.320 Unidade Medsonda

Sonda uretral nº 14, comprimento 40 cm, 
confeccionada em polivinil, atóxica, siliconada, 
transparente, flexível, com tampa e conector 
universal para adaptação ao intermediário, estéril, 
descartável, embalagem individual, em material que 
promova barreira microbiana e abertura asséptica, 
deverá conter identificação do material, dados 
fabricante/importador, número lote/série, condições 
de armazenamento e demais instruções conforme 
resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas 
alterações posteriores, de acordo com a legislação 
atual vigente. 

R$ 0,59 R$ 2.548,80

118.1 1.072 Unidade Daru

Máscara nebulização adulto, conjunto para 
nebulização confeccionado em pvc atóxico, 
composto de máscara anatômica com superfícies 
lisas, cabeçote rosqueável com micro nebulizador 
e encaixe perfeito ao corpo de medicamento feito 
em pvc atóxico. Extensão flexível para conexão à 
rede. As conexões entre as peças e a rede devem 
ser universais e eficientes. O conjunto deve ser 
resistente aos métodos usuais de desinfecção. 
Embalagem individual conforme a praxe do 
fabricante trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de fabricação. 

R$ 5,90 R$ 6.324,80

119.1 618 Unidade Daru

Máscara nebulização infantil, conjunto para 
nebulização confeccionado em pvc atóxico, 
composto de máscara anatômica com superfícies 
lisas, cabeçote rosqueável com micronebulizador 
e encaixe perfeito ao corpo de medicamento feito 
em pvc atóxico. Extensão flexível para conexão à 
rede. As conexões entre as peças e a rede devem 
ser universais e eficientes. O conjunto deve ser 
resistente aos métodos usuais de desinfecção. 
Embalagem individual conforme a praxe do 
fabricante trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de fabricação. 

R$ 5,90 R$ 3.646,20

123.1 29 Unidade Pegazus

Colchão para maca hospitalar tamanho aproximado: 
55 x 185 x 5cm, revestido em curvim lavável, cor 
azul ou preto, sistema de respiro de ventilação, 
espuma 100% poliuretano de alta resistência, 
costura em nylon, zíper no comprimento do 
colchão, com densidade d33 ou superior. 
- garantia mínima de 01 ano contra defeitos de 
fabricação. 

R$ 290,00 R$ 8.410,00

125.1 25 Metros Fean Manguito para aparelho de pressão adulto, 
confeccionado em puro látex. R$ 12,50 R$ 312,50

136.1 8 Unidade Protec

Laringoscópio infantil, confeccionado em material 
inoxidável, cromado e resistente, com 3 lâminas 
curvas, com lâmpada, e cabo. Encaixe das lâminas 
tipo rosca com trava de segurança, funcionamento 
através de pilhas médias comuns, acondicionado 
em estojo próprio, garantia mínima de 01 ano. 
Sistema de encaixe de lâminas através de padrão 
internacional. Lâminas n. 2, 3 e 4. 

R$ 497,00 R$ 3.976,00

138.1 6 Unidade F brás Conjunto eletrodos para membros conjunto de 
eletrodos para membro 4 peças para ecg. R$ 98,00 R$ 588,00
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152.1 5.582 Unidade Farol

Algodão hidrófilo unidade equivalente a pacote com 
500g - confeccionado com fibras 100% algodão, 
em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, 
provido de papel apropriado em toda sua extensão, 
devendo apresentar aspecto homogêneo e macio, 
boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou 
quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80 
% de brancura. Embalagem individual resistente 
de modo a assegurar proteção do produto até o 
momento de sua utilização e trazendo externamente 
os dados de identificação, procedência, número 
de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de 
validade e número de registro no ministério da 
saúde. 

R$ 10,54 R$ 58.834,28

158.1 6.680 Unidade Medsonda

Bolsa coletora de urina sistema aberto, coletor 
de urina e secreções, tipo frasco, sistema aberto, 
confeccionado em polietileno de alta densidade, 
atóxico, transparente, composição: tubo drenagem, 
conector cônico com protetor, alça fixação no leito, 
graduação a cada 100 ml, capacidade 1200 ml, 
estéril, descartável, acondicionado em material que 
promova barreira microbiana e abertura asséptica, 
deverá conter identificação do material, dados 
fabricante/importador, número lote/série, condições 
de armazenamento e demais instruções de acordo 
com legislação atual vigente. 

R$ 2,90 R$ 19.372,00

159.1 5.526 Unidade Polyuro

Bolsa coletora de urina sistema fechado, coletor de 
urina, sistema fechado, capacidade 2000ml, adulto 
, estéril, com conector de sonda rígido e conizado, 
extensor em pvc branco transparente, medindo 
1,30m e diâmetro interno entre 0.7 a 0.9 mm com 
dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa 
coletora confeccionada em pvc atóxico, branco 
opaco na face posterior e branco transparente na 
anterior, graduada, válvula anti refluxo e filtro de 
ar. Pinca para interrupção do fluxo no extensor e 
no sistema de drenagem. Conter alças plásticas ou 
cadarço para fixação a beira do leito. Acondicionado 
em material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica, deverá conter identificação do 
material, dados fabricante/importador, número 
lote/série, condições de armazenamento e demais 
instruções de acordo com legislação atual vigente. 

R$ 2,91 R$ 16.080,66

163.1 3.456 Unidade Missner

Esparadrapo medindo 10cm x 4,5m, impermeável, 
confeccionado em tecido apropriado, cor branca, 
, isento de substâncias alérgicas de germes 
patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada 
a sua finalidade, flexibilidade suficiente para 
adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra 
excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa 
uniformemente distribuída, apresentando enrolado 
em carretel plástico com capa de proteção, fácil 
remoção sem deixar resíduos na pele, embalado de 
acordo com a praxe do fabricante, contendo datas de 
fabricação e validade, lote e registro no ministério 
da saúde. 

R$ 6,14 R$ 21.219,84

Total Geral R$ 220.658,18

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Fabio Morais da Silva – Sócio do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 6.291/2016, 51 – 8.019/2016, 
51 – 8.022/2016, 51 – 8.029/2016, 51 – 8.032/2016, 51 – 
8.038/2016 e 51 – 8.042/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2016 -  Pregão nº 
020/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: KYLIMEDI MATERIAL 
MÉDICO EIRELI – ME.
OBJETO:  Aquisição de Materiais Médicos-Hospitalares.
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

KYLIMEDI MATERIAL MÉDICO EIRELI - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

12.1 990 Unidade 3M

Teste tipo bowie & dick descartável teste tipo bowie & dick 
descartável - pacote desenvolvido de acordo com o padrão 
aami. Indicado para teste da eficiência de autoclaves pré-
vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar 
do interior da câmara interna. Constituído por duas folhas 
de teste impressas com indicador químico sensível a vapor, 
classe 2 conforme norma ansi/aami/iso 11.140-5. A folha 
de teste principal do pacote é totalmente revestida por um 
indicador químico que vai apresentar mudança de coloração 
uniforme, exceto quando houver falhas na remoção do ar. O 
pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui 
indicador químico que muda de cor caso não seja detectado 
falha na bomba de vácuo. Apresenta local para apresentação 
de data, número do lote e iniciais do operador 

R$ 43,00 R$ 42.570,00

27.1 8.640 Unidade Labor 
Import

Cateter intravenoso nº 20 - para acesso venoso periférico, 
confeccionado em poliuretano, cânula flexível, agulha 
atraumatica e trifacetada, câmara de refluxo transparente, 
filtro hidrófobo, sistema de segurança de acordo com a nr32, 
cor conforme padronização de cores de acordo com nbr 
iso 10555-5, radiopaco, dimensão 20 g, estéril, embalagem 
individual, em material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica, deverá conter identificação do material, 
dados fabricante/importador, número lote/série, condições de 
armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc 
nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, 
de acordo com legislação atual vigente, com dispositivo de 
segurança, para atender a nr 32 (item 32.2.4.15). 

R$ 2,30 R$ 19.872,00

28.1 7.040 Unidade Labor 
Import

Cateter intravenoso nº 22 - para acesso venoso periférico, 
confeccionado em poliuretano, cânula flexível, agulha 
atraumatica e trifacetada, câmara de refluxo transparente, 
filtro hidrófobo, sistema de segurança de acordo com a nr32, 
cor conforme padronização de cores de acordo com nbr 
iso 10555-5, radiopaco, dimensão 22 g, estéril, embalagem 
individual, em material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica, deverá conter identificação do material, 
dados fabricante/importador, número lote/série, condições de 
armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc 
nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, 
de acordo com legislação atual vigente, com dispositivo de 
segurança, para atender a nr 32 (item 32.2.4.15). 

R$ 2,30 R$ 16.192,00

148.1 72 Rolo Pack GC

Papel grau cirúrgico medidas: 100mmx100m - bobinas 
lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado 
(poliéster/polipropileno); indicado para esterilização em 
autoclave a vapor ou óxido de etileno, permeável ao vapor 
e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, 
livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, alta 
transparência do filme permitindo a visualização do material 
embalado, possuir selagem tripla multilínea que proporcione 
maior segurança ao material esterilizado, dotado de 
indicadores químicos que mudam de cor após o processo de 
esterilização, possuir indicador de sentido correto de abertura 
na embalagem, toda a impressão do envelope deve situar-se 
na área externa de esterilização evitando assim a migração de 
tinta ao conteúdo a ser esterilizado, apresentação em bobinas 
com 100 metros de comprimento. Embalagem individual, 
com selagem eficiente que garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização, permitindo a abertura e 
transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, método, 
data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de 
validade e número de registro na anvisa/ministério da saúde. 
Obs: seladoras em comodato. 

R$ 34,90 R$ 2.512,80

149.1 18 Rolo Pack GC

Papel grau cirúrgico - 60 g/m2 (10 cm x 100 m)rolo), tipo 
bobina, esterilização: óxido de etileno, vapor saturado, 
face dupla, filme bilaminado de poliéster e polipropileno, 
gramatura 60 ~ 80 g/m², resistência ação mecânica, livre 
de cloro e componente tóxicos, penetração de fluídos, 
indicadores de processo em sua extensão, óxido de 
etileno (eto), químicos para esterilização, vapor saturado 
(autoclave), selagem lisa, largura 10 cm, comprimento 100 
m, norma nbr 14990 comprovada por laudo, na embalagem 
deverá constar registro anvisa, dimensão, lote fabricação, 
validade.Obs: seladoras em comodato. 

R$ 34,90 R$ 628,20

150.1 18 Rolo Pack GC

Papel grau cirúrgico - 60 g/m2 (15 cm x 100 m)(rolo), tipo 
bobina, esterilização: óxido de etileno, vapor saturado, 
face dupla, filme bilaminado de poliester e polipropileno, 
gramatura 60 ~ 80 g/m², resistência ação mecânica, livre 
de cloro e componente tóxicos, penetração de fluídos, 
indicadores de processo em sua extensão, óxido de 
etileno (eto), químicos para esterilização, vapor saturado 
(autoclave), selagem lisa, largura: 15 cm, comprimento: 100 
m, norma: nbr 14990 comprovada por laudo, na embalagem 
devem constar registro anvisa, dimensão, lote fabricação, 
validade.Obs: seladoras em comodato. 

R$ 52,90 R$ 952,20

182.1 5.652 Unidade Anadona

Avental - modelo cirúrgico descartável, manga longa, 
confeccionado em tnt(polipropileno), não estéril, 
hipoalergênico, leve e resistente, que permita ventilação, 
repelente a líquidos, sem emendas, furos, rasgos ou defeitos, 
com bordas bem acabadas, com ajuste nos punhos por malha 
canelada ou elástico, com abertura na parte posterior e 
fechamento total em transpasse, através de cardaços, com 
comprimento suficiente para o fechamento, localizados 
na região cervical e abdominal. O avental deve medir 
120 cm de comprimento total, 140 cm de largura, 50 cm 
de comprimento nas mangas e gramatura 20. Embalado 
conforme a praxe do fabricante, em pacotes trazendo 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, data de fabricação, prazo de validade. 

R$ 1,55 R$ 8.760,60

183.1 165 Unidade Polarfix

Campo cirúrgico grande, universal, estéril, composto por: 
- um campo cirúrgico inferior, impermeável, medindo 
aproximadamente 180cm x 175cm, com reforço absorvente 
em espuma de polipropileno;Um campo cirúrgico superior, 
medindo aproximadamente 241cm x 150cm; Dois campos 
cirúrgicos para laterais, medindo aproximadamente 100cm 
x 90 cm; Todos os campos com reforço absorvente e 
embalados em papel grau cirúrgico. 

R$ 61,99 R$ 10.228,35

Total Geral R$ 101.716,15

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Iara Nascimento Viana Dias– Sócia do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 6.291/2016, 51 – 8.019/2016, 
51 – 8.022/2016, 51 – 8.029/2016, 51 – 8.032/2016, 51 – 
8.038/2016 e 51 – 8.042/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2016 -  Pregão nº 
020/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: VILA COMERCIAL LTDA 
– ME.
OBJETO:  Aquisição de Materiais Médicos-Hospitalares.
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Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

ÓRGÃO PARTICIPANTE:
1. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL
VILA COMERCIAL LTDA - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

01 25.451 Unidade Dermaex

Loção oleosa a base de age*almotolia com 100 
ml, loção oleosa a base de age, vitaminas, óleo 
de girassol, indicado no auxílio do processo de 
cicatrização de feridas, validade 30 dias após 
aberto, acondicionado em frasco plástico resistente 
tipo almotolia descartável, capacidade para 
100 ml do produto. A embalagem deverá trazer 
externamente os  dados de identificação, número 
de lote, data de fabricação e data de validade. 

R$ 3,10 R$ 78.898,10

157 65.910 Unidade Texcare

Atadura crepom tipo I, medindo 20cm x 4,5m, 
confeccionada com tecido 100% algodão cru, 
constituída de fios de alta torção para conferir alta 
resistência, com 13 fios, com bastante elasticidade 
no sentido longitudinal, enroladas uniformemente, 
com bordas devidamente acabadas, sem fios soltos 
e livre de impurezas ou manchas. Embalagem 
individual resistente de modo a assegurar proteção 
do produto ate o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,76 R$ 50.091,60

164 860 Rolo Texcare

Compressa de gaze - tipo queijo hidrófila, em 
material 100% algodão, propriedades físicas: 
neutro, altamente absorvente, isentas de 
impurezas, trama: 13 fios cm², com 04 dobras 
e 08 camadas, não estéril, apresentação: rolo, 
dimensões: largura 91cm x comprimento 91 m, 
embalados em material que garanta a integridade 
do produto, deverá conter identificação do 
material, dados fabricante/importador, número 
lote/série, condições de armazenamento e demais 
instruções conforme resolução rdc nº 185, de 
22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores, 
de acordo com legislação atual vigente. 
- unidade de fornecimento: rolo 

R$ 29,49 R$ 25.361,40

168 6.290 Rolo Medgauze

Lençol descartável Lençol hospitalar descartável, 
fabricado com fibras celulósicas 100% virgem e 
não transgênicas, produzido sem o uso de produtos 
químicos agressivos e textura tipo crepe tornando-o 
macio, flexível e resistente, possuir alvura 90 
a 100%, resistência ao estado úmido. Papel 
altamente absorvente e resistente. Não romper no 
uso e, não causar irritações dérmicas.Gramatura 
28 g/m²;Unidade de consumo: rolo de 50 metros 
folhas simples;Tipo de embalagem: unidade 
acondicionada em saco plástico individual; largura 
do rolo: 70 cm; comprimento do rolo: 50 m; 

R$ 9,08 R$ 57.113,20

Total Geral R$ 211.464,30

COTA RESERVADA   
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

VILA COMERCIAL LTDA - ME

Item Qde Und Marca Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

1.1 8.483 Unidade Dermaex

Loção oleosa a base de age *almotolia com 100 
ml, loção oleosa a base de age, vitaminas, óleo 
de girassol, indicado no auxilio do processo de 
cicatrização de feridas, validade 30 dias após 
aberto, acondicionado em frasco plástico resistente 
tipo almotolia descartável, capacidade para 
100 ml do produto. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, número de 
lote, data de fabricação e data de validade. 

R$ 3,10 R$ 26.297,30

3.1 7.160 Unidade Vic 
Pharma

Álcool etílico - 1.000 ml - Álcool etílico 
a 70% (1000ml) - com propriedades anti-
sépticas e bactericida de pele e superfície, em 
peso e volume refinado e hidratado, para uso 
hospitalar, acondicionada em frasco plástico 
resistente tipo descartável. A embalagem devera 
trazer externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação e 
data de validade. 

R$ 5,25 R$ 37.590,00

4.1 49.615 Unidade Vic 
Pharma

Álcool etílico - 100 ml - Álcool etílico a 70% 
(100ml) - com propriedades anti-sépticas e 
bactericida de pele e superfície, em peso e 
volume refinado e hidratado, para uso hospitalar, 
acondicionada em frasco plástico resistente 
tipo descartável. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação e 
data de validade. 

R$ 1,18 R$ 58.545,70

5.1 2.282 Unidade Vic 
Pharma

Clorexidina - 100 ml degermante, almotolia 100 
ml, validade de 7 dias após aberto, produto a base 
de digluconato de clorexidina 2%, acondicionado 
em frasco dispensador não transparente, contendo 
100ml da solução, indicado para assepsia e 
degermação das mãos e antebraços da equipe 
cirúrgica, ambulatorial, laboratorial, preparo pré-
cirúrgico da pele de pacientes e em feridas de 
pequenas extensões. A embalagem deverá trazer 
externamente os dados de identificação, número do 
lote, data de fabricação e data de validade. 

R$ 2,05 R$ 4.678,10

6.1 3.138 Unidade Vic 
Pharma

Clorexidina solução alcoólica - 100 ml solução 
alcoólica, almotolia 100 ml, validade de 7 dias 
após aberto, composta por clorexidina 0,5% 
em solução alcoólica 70% umectante e água 
deionizada para uso como anti-séptico para as 
mãos, braços e antebraços em centros cirúrgicos, 
hospitais, consultórios médicos ou odontológicos 
entre outros. Acondicionada em frasco dispensador 
n~ão transparente, contendo 100ml da solução. A 
embalagem deverá trazer externamente os dados 
de identificação, número do lote, data de fabricação 
e data de validade. 

R$ 1,70 R$ 5.334,60

8.1 23 Unidade Vic 
Pharma Éter - 100 ml - éter sulfúrico - almotolia 100ml. R$ 3,00 R$ 69,00

10.1 2.710 Unidade Vic 
Pharma

Povidine degermante - 100 ml produto a base 
de polivinil pirrolidona iodo (pvp-i) em solução 
degermante, contendo 1% de iodo ativo, contra 
todas as formas de bactérias não esporuladas, 
fungos e vírus, indicado para anti-sépsia da pele, 
mãos e antebraços.- o produto deverá ser embalado 
em almotolia de 100 ml. 

R$ 2,20 R$ 5.962,00

11.1 1.275 Unidade Vic 
Pharma

Povidine tópico - 100 ml produto a base de 
polivinil pirrolidona iodo (pvp-i) em solução 
aquosa, contendo 1% de iodo ativo, contra todas 
as formas de bactérias não esporuladas, fungos e 
vírus, indicado como anti-séptico para curativos 
em geral.
- o produto deverá ser embalado em almotolia de 
100 ml. 

R$ 2,20 R$ 2.805,00

17.1 936 Unidade Vic 
Pharma

Povidine solução tópica - 1.000 ml produto a base 
de polivinil pirrolidona iodo (pvp-i) em solução 
aquosa, contendo 1% de iodo ativo, contra todas as 
formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus, 
indicado como anti-séptico para curativos em geral. 
- embalagem contendo 1.000 ml. 

R$ 14,70 R$ 13.759,20

20.1 18 Unidade Vic 
Pharma

Vaselina líquida- 100 ml líquida 100ml, 
acondicionada em frasco plástico resistente tipo 
almotolia descartável, capacidade para 100 ml do 
produto; produto líquido, oleaginoso, transparente, 
límpido, incolor, nao fluorescente, inodoro quando 
frio. A embalagem devera trazer externamente os 
dados de identificação, número de lote, data de 
fabricação e data de validade. Atender a rdc nº 199 
de 26/10/06.
- embalagem contendo 100ml. 

R$ 2,80 R$ 50,40

21.1 56.642 Unidade Lamedid 
Solidor

Agulha calibre 25 x 7, calibre 25 x 7, hipodérmica 
estéril, descartável, siliconada, , corpo de paredes 
finas de aço inóx, bisel trifacetado, afiado, sem 
rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, fixação 
perfeita ao canhão, que deve ser de plástico 
rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo 
Luer, capaz de garantir conexão segura e sem 
vazamentos, protegidos por plástico rígido. 
Embalagem individual com selagem eficiente 
que garanta a integridade absoluta do produto 
até o momento de sua utilização, permitir a 
abertura e transferência em técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e 
validade de esterilização, data de fabricação e/
ou prazo de validade e número de registro no 
Ministério da Saúde. 

R$ 0,07 R$ 3.964,94 

23.1 64.050 Unidade Lamedid 
Solidor

Agulha calibre 13 x 4,5, hipodérmica estéril, 
descartével, siliconada, corpo de paredes finas de 
aço inóx, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, 
resíduos ou sinais de oxidação, fixação perfeita ao 
canhão, que deve ser de plástico rígido, transparente 
e atóxico, com encaixe tipo Luer, capaz de garantir 
conexão segura e sem vazamentos, protegidos 
por plástico rígido. Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade 
absoluta do produto até o momento de sua 
utilização, permitir a abertura e transferência em 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,07 R$ 4.483,50

24.1 73.600 Unidade Lamedid 
Solidor

Agulha calibre 25 x 6, hipodérmica estéril, 
descartável, siliconada, corpo de paredes finas de 
aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, 
resíduos ou sinais de oxidação, fixação perfeita ao 
canhão, que deve ser de plástico rígido, transparente 
e atóxico, com encaixe tipo Luer, capaz de garantir 
conexão segura e sem vazamentos, protegidos 
por plástico rígido. Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade 
absoluta do produto até o momento de sua 
utilização, permitir a abertura e transferência em 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,07 R$ 5.152,00

25.1 43.200 Unidade Lamedid 
Solidor

Agulha calibre 25 x 8, hipodérmica estéril, 
descartável, siliconada, corpo de paredes finas de 
aço inóx, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, 
resíduos ou sinais de oxidação, fixação perfeita ao 
canhão, que deve ser de plástico rígido, transparente 
e atóxico, com encaixe tipo Luer, capaz de garantir 
conexão segura e sem vazamentos, protegidos 
por plástico rígido. Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade 
absoluta do produto até o momento de sua 
utilização, permitir a abertura e transferência em 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,07 R$ 3.024,00

26.1 43.145 Unidade Lamedid 
Solidor

Agulha calibre 40 x 12, hipodérmica estéril, 
descartável, siliconada, corpo de paredes finas de 
aço inóx, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, 
resíduos ou sinais de oxidação, fixação perfeita ao 
canhão, que deve ser de plástico rígido, transparente 
e atóxico, com encaixe tipo Luer, capaz de garantir 
conexão segura e sem vazamentos, protegidos 
por plástico rígido. Embalagem individual com 
selagem eficiente que garanta a integridade 
absoluta do produto até o momento de sua 
utilização, permitir a abertura e transferência em 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,08 R$ 3.451,60
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Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

61.1 4.002 Unidade Lamedid 
Solidor

Sonda foley nº 18 com balão - com duas vias e 
balão de 3 ml, estéril, descartável. Confeccionada 
em borracha natural, atóxica, maleável, siliconada, 
que não cause trauma. Extremidade distal com 
duas vias, uma do balão e a outra com ponta 
levemente alargada, permitindo conexões seguras e 
sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada com orifícios bem acabados. O balão 
deve ser simétrico, com resistência compatível 
com o volume. O produto deverá ter o seu calibre 
e a capacidade do balão gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 2,97 R$ 11.885,94

62.1 3.002 Unidade Lamedid 
Solidor

Sonda foley nº 16 com balão - com duas vias e 
balão de 3 ml, estéril, descartável. Confeccionada 
em borracha natural, atóxica, maleável, siliconada, 
que não cause trauma. Extremidade distal com 
duas vias, uma do balão e a outra com ponta 
levemente alargada, permitindo conexões seguras e 
sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada com orifícios bem acabados. O balão 
deve ser simétrico, com resistência compatível 
com o volume. O produto deverá ter o seu calibre 
e a capacidade do balão gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

R$ 2,90 R$ 8.705,80

64.1 3.000 Unidade Medsonda

Sonda uretral nº 16, comprimento 40 cm, 
confeccionada em polivinil, atóxica, siliconada, 
transparente, flexível, com tampa e conector 
universal para adaptação ao intermediário, estéril, 
descartável, embalagem individual, em material 
que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica, deverá conter identificação do material, 
dados fabricante/importador, número lote/série, 
condições de armazenamento e demais instruções 
conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, 
Anvisa e suas alterações posteriores, de acordo 
com a legislação atual vigente. 

R$ 0,68 R$ 2.040,00

68.1 630 Unidade Novatex

Dreno pen rose nº 01 - em látex natural, flexível, 
atóxico, apirogênico, de formato tubular, paredes 
finas e maleáveis, oco, com gaze interna, de 
uso único, descartável, estéril. Embalagem 
apropriada conforme a praxe do fabricante, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

R$ 1,80 R$ 1.134,00

69.1 630 Unidade Novatex

Dreno pen rose nº 03 - em látex natural, flexível, 
atóxico, apirogênico, de formato tubular, paredes 
finas e maleáveis, oco, com gaze interna, de 
uso único, descartável, estéril. Embalagem 
apropriada conforme a praxe do fabricante, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

R$ 3,50 R$ 2.205,00

70.1 93 Unidade Portex

Fio guia para entubação fabricado em plástico, 
autoclavável, com comprimento de 35 a 65cm, 
diâmetro externo variando de 2,8 a 5mm e com sua 
extremidade distal angulada em aproximadamente 
30º a 40°, assumindo formato de "j" (taco de 
hóquei). Embalado individualmente, com selagem 
eficiente que garanta a integridade do produto 
até o momento de sua utilização, permita a 
abertura e transferência com técnica asséptica, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data e 
validade de esterilização, data de fabricação. 

R$ 30,00 R$ 2.790,00

76.1 282 Unidade Lamedid 
Solidor

Sonda foley nº 12 com balão - com duas vias e 
balão de 3 ml, estéril, descartável. Confeccionada 
em borracha natural, atóxica, maleável, siliconada, 
que não cause trauma. Extremidade distal com 
duas vias, uma do balão e a outra com ponta 
levemente alargada, permitindo conexões seguras e 
sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada com orifícios bem acabados. O balão 
deve ser simétrico, com resistência compatível 
com o volume. O produto deverá ter o seu calibre 
e a capacidade do balão gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 2,98 R$ 840,36

77.1 462 Unidade Lamedid 
Solidor

Sonda foley nº 20 com balão - com duas vias e 
balão de 3 ml, estéril, descartável. Confeccionada 
em borracha natural, atóxica, maleável, siliconada, 
que não cause trauma. Extremidade distal com 
duas vias, uma do balão e a outra com ponta 
levemente alargada, permitindo conexões seguras e 
sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada com orifícios bem acabados. O balão 
deve ser simétrico, com resistência compatível 
com o volume. O produto deverá ter o seu calibre 
e a capacidade do balão gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 2,98 R$ 1.376,76

78.1 282 Unidade Lamedid 
Solidor

Sonda foley nº. 22 com balão - com duas vias e 
balão de 3 ml, estéril, descartável. Confeccionada 
em borracha natural, atóxica, maleável, siliconada, 
que não cause trauma. Extremidade distal com 
duas vias, uma do balão e a outra com ponta 
levemente alargada, permitindo conexões seguras e 
sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada com orifícios bem acabados. O balão 
deve ser simétrico, com resistência compatível 
com o volume. O produto deverá ter o seu calibre 
e a capacidade do balão gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 2,98 R$ 840,36

79.1 269 Unidade Lamedid 
Solidor

Tubo endotraqueal nº 7,0 com balão, com balão 
com cuff para controle das vias aéreas durante o 
ato operatório ou para pacientes com incapacidade 
de respirar, confeccionado em pvc, ter boa 
performance com apropriada dureza, possuir balão 
com alta capacidade e baixa pressão. Ter aspecto 
liso, excelente biocompatibilidade, tubo com 
um intermediário acoplado que permite conexão 
com diferentes tipos de acessórios de ventilação, 
esterilizado a óxido de etileno. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no ministério da saúde. 

R$ 4,10 R$ 1.102,90

80.1 269 Unidade Lamedid 
Solidor

Tubo endotraqueal nº 7,5 com balão, com balão 
com cuff para controle das vias aéreas durante o 
ato operatório ou para pacientes com incapacidade 
de respirar, confeccionado em pvc, ter boa 
performance com apropriada dureza, possuir balão 
com alta capacidade e baixa pressão. Ter aspecto 
liso, excelente biocompatibilidade, tubo com 
um intermediário acoplado que permite conexão 
com diferentes tipos de acessórios de ventilação, 
esterilizado a óxido de etileno. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 4,10 R$ 1.102,90

85.1 239 Unidade Solidor

Tubo endotraqueal nº 6,5 com balão, com balão 
com cuff para controle das vias aéreas durante o 
ato operatório ou para pacientes com incapacidade 
de respirar, confeccionado em pvc, ter boa 
performance com apropriada dureza, possuir balão 
com alta capacidade e baixa pressão. Ter aspecto 
liso, excelente biocompatibilidade, tubo com 
um intermediário acoplado que permite conexão 
com diferentes tipos de acessórios de ventilação, 
esterilizado a óxido de etileno. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 4,10 R$ 979,90

86.1 269 Unidade Solidor

Tubo endotraqueal nº 8,0 com balão, com balão 
com cuff para controle das vias aéreas durante o 
ato operatório ou para pacientes com incapacidade 
de respirar, confeccionado em pvc, ter boa 
performance com apropriada dureza, possuir balão 
com alta capacidade e baixa pressão. Ter aspecto 
liso, excelente biocompatibilidade, tubo com 
um intermediário acoplado que permite conexão 
com diferentes tipos de acessórios de ventilação, 
esterilizado a óxido de etileno. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde.  

R$ 4,10 R$ 1.102,90

87.1 108 Unidade Solidor

Tubo endotraqueal nº 8,5 com balão, com balão 
com cuff para controle das vias aéreas durante o 
ato operatório ou para pacientes com incapacidade 
de respirar, confeccionado em pvc, ter boa 
performance com apropriada dureza, possuir balão 
com alta capacidade e baixa pressão. Ter aspecto 
liso, excelente biocompatibilidade, tubo com 
um intermediário acoplado que permite conexão 
com diferentes tipos de acessórios de ventilação, 
esterilizado a óxido de etileno. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 4,10 R$ 442,80

90.1 234 Unidade Medsonda

Sonda nasogástrica longa n° 16 - sonda 
nasogástrica longa, estéril, descartável, 
confeccionada em pvc transparente, atóxico, 
flexível, siliconada, em forma de cilindro reto 
e inteiriço, que não cause trauma, medindo 
aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, permitindo 
conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade 
proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de 
rebarbas, dotada de orifício circular centralizado 
e perfurações ovais proporcionais ao calibre, 
distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O 
produto deverá ter o seu calibre e a marcação de 
comprimento gravados externamente. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,98 R$ 229,32
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91.1 414 Unidade Medsonda

Sonda nasogástrica longa  n° 18 - sonda 
nasogástrica longa, estéril, descartável, 
confeccionada em pvc transparente, atóxico, 
flexível, siliconada, em forma de cilindro reto 
e inteiriço, que não cause trauma, medindo 
aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, permitindo 
conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade 
proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de 
rebarbas, dotada de orifício circular centralizado 
e perfurações ovais proporcionais ao calibre, 
distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O 
produto deverá ter o seu calibre e a marcação de 
comprimento gravados externamente. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 1,10 R$ 455,40

92.1 414 Unidade Medsonda

Sonda nasogástrica longa n° 20 - sonda 
nasogástrica longa, estéril, descartável, 
confeccionada em pvc transparente, atóxico, 
flexível, siliconada, em forma de cilindro reto 
e inteiriço, que não cause trauma, medindo 
aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, permitindo 
conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade 
proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de 
rebarbas, dotada de orifício circular centralizado 
e perfurações ovais proporcionais ao calibre, 
distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O 
produto deverá ter o seu calibre e a marcação de 
comprimento gravados externamente. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 1,36 R$ 563,04

93.1 380 Unidade Medsonda

Sonda nasogástrica longa nº 22 - estéril, 
descartável, confeccionada em pvc transparente, 
atóxico, flexível, siliconada, em forma de cilindro 
reto e inteiriço, que não cause trauma, medindo 
aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com 
conector plástico com tampa articulada, permitindo 
conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade 
proximal com ponta arredondada, aberta, isenta de 
rebarbas, dotada de orifício circular centralizado 
e perfurações ovais proporcionais ao calibre, 
distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O 
produto deverá ter o seu calibre e a marcação de 
comprimento gravados externamente. Embalagem 
individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e transferência com 
técnica asséptica, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data e validade de esterilização, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 1,44 R$ 547,20

96.1 90 Unidade Novatex

Dreno pen rose nº 02 - em látex natural, flexível, 
atóxico, apirogênico, de formato tubular, paredes 
finas e maleáveis, oco, com gaze interna, de 
uso único, descartável, estéril. Embalagem 
apropriada conforme a praxe do fabricante, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. 

R$ 2,38 R$ 214,20

103.1 48 Unidade Lamedid

Sonda foley nº 14 com balão - com duas vias e 
balão de 3 ml, estéril, descartável. Confeccionada 
em borracha natural, atóxica, maleável, siliconada, 
que não cause trauma. Extremidade distal com 
duas vias, uma do balão e a outra com ponta 
levemente alargada, permitindo conexões seguras e 
sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta 
arredondada com orifícios bem acabados. O balão 
deve ser simétrico, com resistência compatível 
com o volume. O produto deverá ter o seu calibre 
e a capacidade do balão gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento de 
sua utilização, permita a abertura e transferência 
com técnica asséptica, trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 2,98 R$ 143,04

107.1 12 Unidade Unitec

Fluxômetro de oxigênio com corpo de metal 
cromado (latão), bilha externa e interna em 
policarbonato. Escala de 0 a 15 litros por 
minuto esfera em aço inox, botão de controle de 
fluxo fixado com parafuso além permitindo fácil 
manutenção, sistema de vedação tipo agulha 
evitando vazamentos e roscas de entrada/saída 
conforme padrão abnt. 

R$ 38,00 R$ 456,00

109.1 8 Unidade Mercur

Bolsa térmica tamanho médio, confeccionada em 
material pvc, tamanho médio, disco anterior com 
gel de água acetato de sódio, aplicação instantânea, 
reusável, medindo 18,5 cm comprimento, 15 cm de 
largura, para temperatura quente de no máximo 52º 
c em 40 minutos. 

R$ 22,00 R$ 176,00

121.1 1.380 Unidade Ksn

Máscara respirador nº 95 respirador n95, indicada 
para proteção em ambientes públicos contra o vírus 
da gripe suína ou aviária. Filtro para particulados 
classe pff-2 / n95, eficiência mínima de filtragem 
de 95%, bfe > 99% (eficiência de filtração 
bacteriológica), formato concha, resistente a 
fluidos, tamanho único, confeccionado com filtro 
de manta sintética, para uso contra aerodispersoides 
(partículas) gerados mecanicamente (poeiras e 
névoas) e termicamente. Aprovado pelo ministério 
do trabalho e emprego, registro no ministério da 
saúde: (Anvisa). Embalagem individual conforme 
a praxe do fabricante trazendo externamente os 
dados de identificação, procedência, número de 
lote, método, data e validade de esterilização, data 
de fabricação. 

R$ 2,40 R$ 3.312,00

127.1 57 Unidade Accumed
Pera para aparelho de pressão confeccionado 
em látex, sem válvula, para qualquer marca de 
esfigmomanômetro.

R$ 7,50 R$ 427,50

132.1 17 Unidade Unitec

Umidificador de oxigênio frasco de 250ml de 
polietileno ou polipropileno, com máscara, 
tampa em nylon injetada,com níveis mínimo e 
máximo, modelo adulto, adaptável em qualquer 
válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio. 
Embalagem individual com selagem eficiente que 
garanta a integridade do produto até o momento 
de sua utilização, trazendo externamente os dados 
de identificação, procedência, número de lote, 
método, data de fabricação e /ou prazo de validade 
e número de registro no Ministério da Saúde. 

R$ 10,89 R$ 185,13

141.1 15 Unidade Medix Pera para eletrocardiógrafo confeccionada em 
látex. R$ 3,80 R$ 57,00

155.1 54.200 Unidade Texcare

Atadura crepom tipo I, medindo 10cm x 4,50 m, 
confeccionada com tecido 100% algodão cru, 
constituída de fios de alta torção para conferir alta 
resistência, com 13 fios, com bastante elasticidade 
no sentido longitudinal, enroladas uniformemente, 
com bordas devidamente acabadas, sem fios soltos 
e livre de impurezas ou manchas. Embalagem 
individual resistente de modo a assegurar proteção 
do produto ate o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,43 R$ 23.306,00

156.1 30.475 Unidade Texcare

Atadura crepom tipo I, medindo 15cm x 4,5m, 
confeccionada com tecido 100% algodão cru, 
constituída de fios de alta torção para conferir alta 
resistência, com 13 fios, com bastante elasticidade 
no sentido longitudinal, enroladas uniformemente, 
com bordas devidamente acabadas, sem fios soltos 
e livre de impurezas ou manchas. Embalagem 
individual resistente de modo a assegurar proteção 
do produto ate o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,62 R$ 18.894,50

157.1 21.970 Unidade Texcare

Atadura crepom tipo I, medindo 20cm x 4,5m, 
confeccionada com tecido 100% algodão cru, 
constituída de fios de alta torção para conferir alta 
resistência, com 13 fios, com bastante elasticidade 
no sentido longitudinal, enroladas uniformemente, 
com bordas devidamente acabadas, sem fios soltos 
e livre de impurezas ou manchas. Embalagem 
individual resistente de modo a assegurar proteção 
do produto ate o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 0,76 R$ 16.697,20

164.1 286 Rolo Texcare

Compressa de gaze - tipo queijo hidrófila, em 
material 100% algodão, propriedades físicas: 
neutro, altamente absorvente, isentas de 
impurezas, trama: 13 fios cm², com 04 dobras 
e 08 camadas, não estéril, apresentação: rolo, 
dimensões: largura 91cm x comprimento 91 m, 
embalados em material que garanta a integridade 
do produto, deverá conter identificação do 
material, dados fabricante/importador, número 
lote/série, condições de armazenamento e demais 
instruções conforme resolução rdc nº 185, de 
22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores, 
de acordo com legislação atual vigente. 
- unidade de fornecimento: rolo 

R$ 29,49 R$ 8.434,14

168.1 2.096 Rolo Medgauze

Lençol descartável lençol hospitalar descartável, 
fabricado com fibras celulósicas 100% virgem 
e não transgênicas, produzido sem o uso de 
produtos químicos agressivos e textura tipo crepe 
tornando-o macio, flexível e resistente, possuir 
alvura 90 a 100%, resistência ao estado úmido. 
Papel altamente absorvente e resistente. Não 
romper no uso e, não causar irritações dérmicas. 
Gramatura 28 g/m²; unidade de consumo: rolo 
de 50 metros folhas simples; tipo de embalagem: 
unidade acondicionada em saco plástico 
individual; largura do rolo: 70 cm;
Comprimento do rolo: 50 m; 

R$ 9,08 R$ 19.031,68

177.1 3.106 Caixa Labor 
Import

Máscara descartável dupla, para proteção 
profissional e do paciente durante procedimentos 
médicos hospitalares e cirúrgicos; confeccionado 
em material 100% polipropileno, hipoalergênica, 
hidrorepelente, não inflamável, clipe nasal 
revestido e com fácil ajuste, elástico para fixar 
atrás das aurículas, fechamento do tipo cordão 
(tiras para amarrar atrás da cabeça e nuca), 
permitir respiração facilitada, tamanho único, tipo 
retangular, fabricada em duas camadas de tnt de 
20g/m2, cor branco, proteção desde o topo do nariz 
ate a cobertura total do queixo, cobrindo a maioria 
das conformações faciais conhecidas e mantendo-
as protegidas.Embalagem contendo 100 unidades. 

R$ 12,80 R$ 39.756,80

178.1 594 Unidade Nevoa

Algodão hidrófilo unidade equivalente a pacote 
com 250g - confeccionado com fibras 100% 
algodão, em camadas (manta) contínuas em 
forma de rolo, provido de papel apropriado em 
toda sua extensão, devendo apresentar aspecto 
homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, 
ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor 
branca, no mínimo 80 % de brancura. Embalagem 
individual resistente de modo a assegurar proteção 
do produto até o momento de sua utilização e 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, método, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e número de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 6,75 R$ 4.009,50

187.1 1.468 Unidade Adere

Fita adesiva para autoclave, medindo 19mm x 30 
metros e espessura de 0,18mm, confeccionada 
com dorso de papel crepado a base de celulose, 
com uma de suas faces composta por massa 
adesiva e, na outra face, uma fina camada 
impermeabilizante de resina acrílica, indicada para 
o fechamento de pacotes que serão esterilizados 
em autoclave, devendo possuir listras diagonais 
de tinta termoreativa que, quando submetida á 
esterilização, mudam sua coloração, funcionando 
como indicadora de esterilização, indicadora 
de esterilização a vapor. Para aderência a uma 
variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão 
e papel. Embalagem individual, com selagem 
eficiente que garanta a integridade absoluta 
do produto ate o momento de sua utilização, 
trazendo externamente os dados de identificação, 
procedência, numero de lote, método, data de 
fabricação e/ou prazo de validade e numero de 
registro no Ministério da Saúde. 

R$ 3,74 R$ 5.490,32
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188.1 4.600 Unidade Descarbox

Recipiente material perfuro-cortante tamanho 
13 litros - caixa coletora para lixo contaminado 
de material perfuro cortante, confeccionado em 
papelão ondulado resistente a perfuração, com 
saco plástico e revestimento interno para descarte 
de objetos, alças externas, tampa de segurança, 
com sistema de abertura e fechamento prático e 
segurança ao manuseio, com instruções de uso e 
montagem impressas externamente. 

R$ 3,85 R$ 17.710,00

189.1 36 Unidade Medgauze

Avental - procedimento hospitalar - descartável 
confeccionado em tnt(polipropileno) descartável, 
não estéril, hipoalergênico, mangas e punhos com 
elástico, sistema de ajuste e fixação através de dois 
pares de amarrilhos nas costas e cintura, manga 
longa, tamanho grande, cor branco, gramatura 30 
g/m²; fechamento com par de amarrilhos costas e 
cintura, embalagem individual em saco plástico 
transparente, deverá conter identificação do 
material, dados fabricante/importador, número 
lote/série, condições de armazenamento 

R$ 2,86 R$ 102,96

191.1 2.160 Unidade Descarbox

Recipiente material perfuro-cortante tamanho 
1,5 litros - caixa coletora para lixo contaminado 
de material perfuro-cortante, confeccionado em 
papelão ondulado resistente a perfuração, com 
saco plástico e revestimento interno para descarte 
de objetos, alças externas, tampa de segurança, 
com sistema de abertura e fechamento prático e 
segurança ao manuseio, com instruções de uso e 
montagem impressas externamente. 

R$ 3,30 R$ 7.128,00

194.1 525 Cx Novatex

Preservativo masculino, não lubrificado, 
para exames de ultra som com transdutor 
vaginal, confeccionado com borracha de latex 
natural vulcanizado, largura nominal 52mm, 
comprimento mínimo 160mm, embalado 
individualmente de forma a garantir a integridade 
absoluta do produto ate o momento de sua 
utilização. registro no ministério da saúde.  
caixa contendo no minimo 144 unidades. 

R$ 37,00 R$ 19.425,00

Total R$ 398.468,89

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Victor Gomes Barbieri  – Secretário Municipal de 
Saúde e Patrick Garuzzi de Souza – Sócio do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 6.291/2016, 51 – 8.019/2016, 
51 – 8.022/2016, 51 – 8.029/2016, 51 – 8.032/2016, 51 – 
8.038/2016 e 51 – 8.042/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2016 -  Pregão nº 
045/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: GABRIELA GALVÃO 
MARINS – ME.
OBJETO: Aquisição de Lanches e Marmitex.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
1. GAP – Coordenadoria Executiva de Administração do Gabinete 
do Prefeito
2. SEMGES – Secretaria Municipal de Gestão Estratégica
3. SEME - Secretaria Municipal de Educação
4. SEMUI -  Secretaria Municipal de Interior
5. SEMDES -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
6. SEMDEF -  Secretaria Municipal de Defesa Social
7. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde
8. SEMO -  Secretaria Municipal de Obras
9. SEMAG -  Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
10. SEMASI -  Secretaria Municipal de Administração e Serviços 
Internos
11. SEMSUR -  Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
12. SEMTRA -  Secretaria Municipal de Gestão de Transporte
13. SEMUTHA -  Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação
14. SEMFA -  Secretaria Municipal de Fazenda
15. SEMESP - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
16. SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL

GABRIELA GALVÃO MARINS - ME

Item Qde Und Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

05 3.966 Unidade

Lanche Alimentação preparada tipo lanche (hambúrguer), pronto 
para consumo, acondicionado individualmente em embalagem 
higiênica apropriada, filme plástico pvc, sacola plástica para 
alimentos ou outro material que mantenha a integridade absoluta 
do alimento até o momento de sua utilização, conforme descrição 
a seguir: pão doce tipo hambúrguer; carne; queijo muçarela; 
presunto; milho; bacon; ovo; batata palha; 01 refrigerante tipo cola 
lata 350 ml.

R$ 9,94 R$ 39.422,04

09 330 Unidade

Marmitex para Refeição Alimentação preparada, tipo marmitex 
(500g), pronta para consumo, acondicionada em embalagem 
térmica apropriada, mantendo a integridade absoluta do produto 
ate o momento de sua utilização, conforme descrição: arroz; feijão 
tropeiro ou feijão em calda; farofa; purê de batata; banana frita; 
salada de tomates e hortaliças e verduras variadas ou legumes 
cozidos 02 tipo de carne (assada ou frita). 01 refrigerante tipo cola 
350ml. Local de entrega: Itaóca Pedra.

R$ 14,00 R$ 4.620,00

Total Geral R$ 44.042,04

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Soraya Hatum de Almeida  – Secretária Municipal de 
Administração e Serviços Internos e Araci Maria Galvão Marins - 
Procuradora do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 10.526/2016 e 1 – 
17.761/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2016 -  Pregão nº 
045/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: REGINA VIEIRA 
PRODUÇÕES  - ME.
OBJETO: Aquisição de Lanches e Marmitex.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
1. GAP – Coordenadoria Executiva de Administração do Gabinete 
do Prefeito
2. SEMGES – Secretaria Municipal de Gestão Estratégica
3. SEME - Secretaria Municipal de Educação
4. SEMUI -  Secretaria Municipal de Interior
5. SEMDES -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
6. SEMDEF -  Secretaria Municipal de Defesa Social
7. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde
8. SEMO -  Secretaria Municipal de Obras
9. SEMAG -  Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
10. SEMASI -  Secretaria Municipal de Administração e Serviços 
Internos
11. SEMSUR -  Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
12. SEMTRA -  Secretaria Municipal de Gestão de Transporte
13. SEMUTHA -  Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação
14. SEMFA -  Secretaria Municipal de Fazenda
15. SEMESP - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
16. SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL
 REGINA VIEIRA PRODUÇÕES  - ME

Item Qde Und Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

03 17.484 Unidade

Marmitex para refeição Marmitex 500g – alimentação preparada, 
tipo marmitex (500g), pronta para consumo, acondicionada em 
embalagem térmica apropriada, mantendo a integridade absoluta do 
produto até o momento de sua utilização, conforme descrição: arroz; 
feijão inteiro com calda; farofa; purê de batata; banana frita; salada de 
tomates e hortaliças; verduras variadas e legumes cozidos; 02 tipos de 
carne (boi e frango); local de entrega: Município Sede.

R$ 8,45 R$ 147.739,80

04 2.880 Unidade

Marmitex para refeição Marmitex 500g – alimentação preparada, 
tipo marmitex (500g), pronta para consumo, acondicionada em 
embalagem térmica apropriada, mantendo a integridade absoluta do 
produto até o momento de sua utilização, conforme descrição: arroz; 
feijão inteiro com calda; farofa; purê de batata; banana frita; salada de 
tomates e hortaliças; verduras variadas e legumes cozidos; 02 tipos de 
carne (boi e frango); local de entrega: Itaóca Pedra.

R$ 10,00 R$ 28.800,00

Total R$ 176.539,80
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COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

REGINA VIEIRA PRODUÇÕES  - ME

Item Qde Und Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

3.1 5.827 Unidade

Marmitex para refeição Marmitex 500g – alimentação preparada, 
tipo marmitex (500g), pronta para consumo, acondicionada 
em embalagem térmica apropriada, mantendo a integridade 
absoluta do produto até o momento de sua utilização, conforme 
descrição: arroz; feijão inteiro com calda; farofa; purê de batata; 
banana frita; salada de tomates e hortaliças; verduras variadas 
e legumes cozidos; 02 tipos de carne (boi e frango); local de 
entrega:município sede.

R$ 8,45 R$ 49.238,15

Total R$ 49.238,15

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Soraya Hatum de Almeida  – Secretária Municipal de 
Administração e Serviços Internos e Regina Vieira - Proprietária 
do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 10.526/2016 e 1 – 
17.761/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2016 -  Pregão nº 
045/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: RENATA B. CORDEIRO 
– ME.
OBJETO: Aquisição de Lanches e Marmitex.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
1. GAP – Coordenadoria Executiva de Administração do Gabinete 
do Prefeito
2. SEMGES – Secretaria Municipal de Gestão Estratégica
3. SEME - Secretaria Municipal de Educação
4. SEMUI -  Secretaria Municipal de Interior
5. SEMDES -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
6. SEMDEF -  Secretaria Municipal de Defesa Social
7. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde
8. SEMO -  Secretaria Municipal de Obras
9. SEMAG -  Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
10. SEMASI -  Secretaria Municipal de Administração e Serviços 
Internos
11. SEMSUR -  Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
12. SEMTRA -  Secretaria Municipal de Gestão de Transporte
13. SEMUTHA -  Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação
14. SEMFA -  Secretaria Municipal de Fazenda
15. SEMESP - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
16. SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL
RENATA B. CORDEIRO  - ME 

Item Qde Und Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

01 2.901 Unidade

Marmitex para refeição Alimentação preparada, tipo marmitex 
(700g), pronta para consumo, acondicionada em embalagem 
térmica apropriada, mantendo a integridade absoluta do produto 
até o momento de sua utilização, conforme descrição: arroz; 
feijão tropeiro ou feijão em calda; farofa; purê de batata; banana 
frita; salada de tomates e hortaliças, legumes cozidas ou verduras 
variadas 02 tipos de carne (assada ou frita). 01 refrigerante tipo cola 
350ml. Local de entrega: município sede.

R$ 11,00 R$ 31.911,00

02 20.757 Unidade

Lanche Alimentação preparada tipo lanche (pão careca), pronto 
para consumo, acondicionado individualmente em embalagem 
higiênica apropriada, filme plástico pvc, sacola plástica para 
alimentos ou outro material que mantenha a integridade absoluta 
do alimento até o momento de sua utilização, conforme descrição 
a seguir: pão doce tipo careca com no mínimo 50g; 2 fatias de 
presunto; 2 fatias de queijo muçarela; 01 refrigerante tipo cola lata 
350ml. Local de entrega: município sede.

R$ 5,70 R$ 118.314,90

06 3.771 Unidade

Marmitex para refeição Alimentação preparada, tipo marmitex 
(850g), pronta para consumo, acondicionada em embalagem 
térmica apropriada, mantendo a integridade absoluta do produto 
até o momento de sua utilização, conforme descrição: arroz; feijão 
tropeiro ou feijão em calda; macarrão; farofa; purê de batata; 
banana frita; salada de legumes cozidas ou verduras cozidas; e 02 
tipos de carne (assada ou frita). 01 refrigerante tipo cola 350ml. 
Local de entrega: município sede

R$ 13,45 R$ 50.719,95

07 5.140 Unidade

Marmitex para refeição Alimentação preparada, tipo marmitex 
(500g), pronta para consumo, acondicionada em embalagem 
térmica mantendo a integridade absoluta do produto até o momento 
de sua utilização, conforme descrição: arroz; feijão tropeiro ou 
feijão em calda; farofa; purê de batata; banana frita; salada de 
tomates e hortaliças e verduras variadas ou legumes cozidos 02 tipo 
de carne (assada ou frita). 01 refrigerante tipo cola 350ml. Local de 
entrega: município sede

R$ 11,10 R$ 57.054,00

Total R$ 257.999,85

COTA RESERVADA 
ITENS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

RENATA B. CORDEIRO  - ME 

Item Qde Und Especificação do Material Valor Unitário 
– R$

Valor Global 
– R$

2.1 6.918 Unidade

Lanche Alimentação preparada tipo lanche (pão careca), pronto para 
consumo, acondicionado individualmente em embalagem higiênica 
apropriada, filme plástico pvc, sacola plástica para alimentos ou 
outro material que mantenha a integridade absoluta do alimento 
até o momento de sua utilização, conforme descrição a seguir: pão 
doce tipo careca com no mínimo 50g; 2 fatias de presunto; 2 fatias 
de queijo muçarela; 01 refrigerante tipo cola lata 350ml. Local de 
entrega: município sede.

R$ 5,70 R$ 39.432,60

6.1 1.257 Unidade

Marmitex para refeição Alimentação preparada, tipo marmitex 
(850g), pronta para consumo, acondicionada em embalagem 
térmica apropriada, mantendo a integridade absoluta do produto 
até o momento de sua utilização, conforme descrição: arroz; feijão 
tropeiro ou feijão em calda; macarrão; farofa; purê de batata; banana 
frita; salada de legumes cozidas ou verduras cozidas; e 02 tipos de 
carne (assada ou frita).
01 refrigerante tipo cola 350ml. Local de entrega: município sede

R$ 13,45 R$ 16.906,65

7.1 1.713 Unidade

Marmitex para refeição Alimentação preparada, tipo marmitex 
(500g), pronta para consumo, acondicionada em embalagem 
térmica apropriada, mantendo a integridade absoluta do produto 
até o momento de sua utilização, conforme descrição: arroz; feijão 
tropeiro ou feijão em calda; farofa; purê de batata; banana frita; 
salada de tomates e hortaliças e verduras variadas ou legumes 
cozidos 02 tipo de carne (assada ou frita). 01 refrigerante tipo cola 
350ml. Local de entrega: município sede

R$ 11,10 R$ 19.014,30

Total R$ 75.353,55

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Soraya Hatum de Almeida  – Secretária Municipal de 
Administração e Serviços Internos e Renata Barreira Cordeiro  - 
Proprietária do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 10.526/2016 e 1 – 
17.761/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2016 -  Pregão nº 
045/2016.
FORNECEDOR REGISTRADO: RINKÃO ORGANIZAÇÕES 
LTDA – EPP.
OBJETO: Aquisição de Lanches e Marmitex.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
1. GAP – Coordenadoria Executiva de Administração do Gabinete 
do Prefeito
2. SEMGES – Secretaria Municipal de Gestão Estratégica
3. SEME - Secretaria Municipal de Educação
4. SEMUI -  Secretaria Municipal de Interior
5. SEMDES -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
6. SEMDEF -  Secretaria Municipal de Defesa Social
7. SEMUS -  Secretaria Municipal de Saúde
8. SEMO -  Secretaria Municipal de Obras
9. SEMAG -  Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
10. SEMASI -  Secretaria Municipal de Administração e Serviços 
Internos
11. SEMSUR -  Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
12. SEMTRA -  Secretaria Municipal de Gestão de Transporte
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13. SEMUTHA -  Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação
14. SEMFA -  Secretaria Municipal de Fazenda
15. SEMESP - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
16. SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de 
classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o 
itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições 
estabelecidas no ato convocatório:

COTA PRINCIPAL
RINKÃO ORGANIZAÇÕES LTDA - EPP

Item Qde Und Especificação do Material Valor Unitário 
– R$ Valor Global – R$

08 2.850 Unidade

Lanche Lanche tipo hambúrguer – alimentação preparada 
tipo lanche, pronto para consumo, acondicionado 
individualmente em embalagem higiênica apropriada, 
filme plástico pvc, sacola plástica para alimentos ou outro 
material que mantenha a integridade absoluta do alimento 
até o momento de sua utilização, conforme descrição 
a seguir: pão de hambúrguer; carne; ovo; presunto; 
queijo tipo muçarela; tomate e alface. Local de entrega: 
município sede.

R$ 6,50 R$ 18.525,00

Total Geral R$ 18.525,00

PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/08/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito 
Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do 
Município, Soraya Hatum de Almeida  – Secretária Municipal 
de Administração e Serviços Internos e Valter Coelho de Paula - 
Sócio do Fornecedor.
PROCESSOS: Protocolos Nºs 38 – 10.526/2016 e 1 – 
17.761/2016.

NOTIFICAÇÃO

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES, torna 
público a lavratura da NOTIFICAÇÃO abaixo relacionada em 
virtude da recusa do respectivo NOTIFICADO em recebê-la ou a 
impossibilidade de ciência pessoal.

 Processo: 0116.004.109-5
Reclamado: META LTDA 
CNPJ nº 09.628.924/0001-01 
Reclamante: GEMIMA CABRAL DA SILVA
Data da Lavratura: 20/07/2016

DESCRIÇÃO DOS FATOS:
0 Relata a consumidora, acima mencionada, em síntese, que  no 
ano de 2013, concluiu CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO 
SENSU EM - DOCÊNCIA DO ENSINO RELIGIOSO.
Ocorre que foi entregue apenas sua certidão de conclusão, contudo 
ao buscar o certificado, constatou que o número de seu RG estava 
errado, sendo assim, a coordenadora Sandra, solicitou a correção 
junto a matriz, porém até a presente data a consumidora não obteve 
retorno.
Ressalta que vem entrando em contato com o representante da 
reclamada Meta, porém, não obtém nenhuma solução sobre o 
ocorrido.
Vem requerer:
1 - Explicações quanto aos fatos supracitados.

2 - Entrega imediata de seu DIPLOMA.

Processo: 0116.004.289-2
Reclamado: BARCELONA SP MÓVEIS LTDA - EPP
CNPJ nº 19.114.318/0001-21 
Reclamante: NAIARA CORREA RAMOS
Data da Lavratura: 28/07/2016

DESCRIÇÃO DOS FATOS:
 
 Relata a consumidora, acima mencionada, em síntese, que em 
14/06/2016 realizou a compra de uma câmera Nikon Dslr D3200 
no site da empresa reclamada, sendo realizado o pagamento da 
compra através de boleto bancário. Ocorre que após o pagamento 
realizado a consumidora solicitou diversas vezes o código de 
postagem para rastreamento do produto e o mesmo não lhe 
foi fornecido, sendo fornecidas diversas desculpas para não 
fornecimento do referido código. Relata também que passou anão 
ter mais suas ligações atendidas e e-mails respondidos.
Informa a consumidora que no site reclame aqui constam diversas 
reclamações contra à empresa relativas à não entrega de produtos 
comprados no site.

Requer a consumidora:
1- Explicações relativas aos fatos narrados;
2- A imediata entrega do produto ou o ressarcimento do valor pago 
pelo mesmo e pelo frete, devidamente corrigido e por meio de 
ordem de pagamento na Caixa Econômica Federal.

Para que no PRAZO DE (10)  DEZ DIAS, a contar do recebimento 
desta, apresente manifestação por escrito. Após este prazo poderá 
ser formalizado Processo Administrativo, nos termos da Lei 
Federal nº 8.078/90 e Decreto Federal nº 2.181/97, bem como a 
adoção de outras medidas cabíveis.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de Agosto de 2016.

LUIZ FERNANDO BASTOS
Gerente Administrativo
Decreto nº 25.880/2016

NOTIFICAÇÃO

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES, 
torna público a lavratura do OFÍCIO  abaixo relacionado em 
virtude da recusa do respectivo OFICIADO em recebê-la ou a  
impossibilidade de ciência pessoal. O oficiado, caso queira, terá 
o prazo de  10 (DEZ) dias para apresentar recurso, devendo ser  
entregue, por escrito, ao Procon Municipal.

Processo Administrativo nº 177/2016
Reclamado: PREMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 
02.518.761/0001-65
Data da Lavratura: 29/07/2016
OFÍCIO Nº  422/2016
Descrição: visando a celeridade processual, conforme Artigo 
33, parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, encaminhar a V. Sª a 
reclamação formulada, nesta Coordenadoria por, NORMA DE 
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FÁTIMA MONTEIRO DE CARVALHO, para que atenda a 
todos os pedidos feitos na inicial, em até 10 (DEZ) dias, a contar 
do recebimento desta, comprovando nos autos, no mesmo prazo, 
sob pena de aplicação de penalidades administrativas.
Processo Administrativo nº 177/2016
Reclamado: NAC CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA – ME
CNPJ nº 09.314.418/0001-48
Data da Lavratura: 29/07/2016
OFÍCIO Nº  423/2016
Descrição: visando a celeridade processual, conforme Artigo 
33, parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, encaminhar a V. Sª a 
reclamação formulada, nesta Coordenadoria por, NORMA DE 
FÁTIMA MONTEIRO DE CARVALHO, para que atenda a 
todos os pedidos feitos na inicial, em até 10 (DEZ) dias, a contar 
do recebimento desta, comprovando nos autos, no mesmo prazo, 
sob pena de aplicação de penalidades administrativas.

Processo Administrativo nº 180/2016
Reclamado: NAC CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA – ME
CNPJ nº 09.314.418/0001-48
Data da Lavratura: 29/07/2016
OFÍCIO Nº  424/2016
Descrição: visando a celeridade processual, conforme Artigo 
33, parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, encaminhar a V. Sª 
a reclamação formulada, nesta Coordenadoria por, FYLIPE 
RAINHO FONTOURA, para que atenda a todos os pedidos feitos 
na inicial, em até 10 (DEZ) dias, a contar do recebimento desta, 
comprovando nos autos, no mesmo prazo, sob pena de aplicação 
de penalidades administrativas.
Processo Administrativo nº 180/2016
Reclamado: PREMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 
02.518.761/0001-65
Data da Lavratura: 29/07/2016
OFÍCIO Nº  425/2016
Descrição: visando a celeridade processual, conforme Artigo 
33, parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, encaminhar a V. Sª 
a reclamação formulada, nesta Coordenadoria por, FYLIPE 
RAINHO FONTOURA, para que atenda a todos os pedidos feitos 
na inicial, em até 10 (DEZ) dias, a contar do recebimento desta, 
comprovando nos autos, no mesmo prazo, sob pena de aplicação 
de penalidades administrativas.

Processo Administrativo nº 231/2016
Reclamado: PREMAX ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 
02.518.761/0001-65
Data da Lavratura: 29/07/2016
OFÍCIO Nº  427/2016
Descrição: visando a celeridade processual, conforme Artigo 
33, parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, encaminhar a V. Sª a 
reclamação formulada, nesta Coordenadoria por, MÁRIO LÚCIO 
SIMÃO, para que atenda a todos os pedidos feitos na inicial, em 
até 10 (DEZ) dias, a contar do recebimento desta, comprovando 
nos autos, no mesmo prazo, sob pena de aplicação de penalidades 
administrativas.
Processo Administrativo nº 231/2016
Reclamado: NAC CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA – ME
CNPJ nº 09.314.418/0001-48

Data da Lavratura: 29/07/2016
OFÍCIO Nº  428/2016
Descrição: visando a celeridade processual, conforme Artigo 
33, parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, encaminhar a V. Sª a 
reclamação formulada, nesta Coordenadoria por, MÁRIO LÚCIO 
SIMÃO, para que atenda a todos os pedidos feitos na inicial, em 
até 10 (DEZ) dias, a contar do recebimento desta, comprovando 
nos autos, no mesmo prazo, sob pena de aplicação de penalidades 
administrativas.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30/08/2016.

LUIZ FERNANDO BASTOS
Gerente Administrativo
Decreto  nº 25.880/2016

PORTARIA Nº. 376/2016

ALTERA A REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 2º, DA 
PORTARIA Nº. 177, DE 28 DE MAIO DE 2014.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei 
nº. 7.030/2014 e do Decreto nº. 24.665/2014, RESOLVE:

Art. 1º - O artigo 2º, da Portaria nº. 177, de 28 de maio de 2014, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º - Designar ao ocupante do cargo de Gerente de 
Contabilização e Processamento do IPACI a atribuição para 
movimentar conta bancária constituída com recursos do orçamento 
destinados ao suprimento de fundos, podendo efetuar depósito, 
resgatar valores, assinar cheques que sejam relativos a conta 
aberta para esse fim especifico, tudo em conformidade a lei citada 
no artigo anterior.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29 de agosto de 2016.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 377/2016
 
DESIGNA O SERVIDOR JACKSON JOSÉ CECCON PARA 
SUBSTITUIR O SERVIDOR HUDSSON DESSAUNE DA 
SILVA NO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei 
nº 7.030/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, resolve:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

www.cachoeiro.es.gov.br

VAMOS COMBATER A DENGUE
 

Como COMBATER a Dengue 
(Denuncie – 3155-5711)

•Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus vel-
hos ou mantenha-os bem guardados, longe das chu-
vas e colocados para coleta de lixo. 

•Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre 
limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a 
água acumulada das chuvas no terraço. 

•Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em 
casa planta que acumulam água nas folhas, como 
bromélias(gravatás). Não esqueça também de substi-
tuir a água dos pratos de plantas por areia grossa mol-
hada. 

•Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave 
e escove bem os recipientes para remover os ovos do 
mosquito que podem esta colados nas paredes. 

•Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as 
sempre de boca para baixo e em lugares cobertos. 

•Mantenha bem fechadas as caixas d'águas, poços, 
latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada 
ou saída de mosquitos. 

•Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de ani-
mais, lavando-os com escova ou bucha. 

 

Lembre-se: a prevenção é sempre o
 melhor remédio 

Art. 1º - Designar o servidor JACKSON JOSÉ CECCON, 
ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública Previdenciária 
- Finanças, para substituir o servidor HUDSON DESSAUNE DA 
SILVA, no cargo de Diretor Financeiro PC-ES, pelo período de 
30 dias, a contar de 01 de setembro de 2016, com percepção da 
diferença remuneratória do cargo de direção.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogados as 
disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29 de agosto de 2016.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

COMUNICADO

HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SATYRO 
PEREIRA FRANÇA, associação privada sem fins lucrativos, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 27.192.590/0006-62, 
estabelecido a Rua Estrela do Norte, nº 62, Sumaré, Cachoeiro 
de Itapemirim, ES, CEP 29304-507, neste ato representado pelo 
seu Presidente, Sr. WINSTON ROBERTO SOARES VIEIRA 
MACHADO, brasileiro, casado, devidamente inscrito no CFP sob 
o nº 049.111.807-49, torna público que REQUEREU a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença de Operação - 
LO, através do Protocolo nº 18845/2016, para atividades de (22.03) 
– Laboratório de análises clínicas sem manipulação de substâncias, 
radioativas e que não realizem análises microbiológicas

COMUNICADO

J. B. DA SILVA SUCATAS CAPIXABA - ME, CNPJ Nº 
18.413.032/0001-84, torna público que REQUEREU da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMA RENOVAÇÃO da 
Licença de Operação - LO Nº 048/2012, expirada em 09 de maio 
de 2016, através do protocolo nº 2675/2016, para a atividade 
(20.01) – Triagem e armazenamento temporário de materiais 
sólidos reaproveitáveis não contaminados com produto ou resíduo 
perigoso, localizada na Av. Mauro Miranda Madureira, nº 1612, 
Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 2866

COMUNICADO

GELSON DA SILVA, CNPJ Nº 19.105.820/0001-76, torna 
público que OBTEVE a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMMA a Licença de Instalação – LI Nº 166/2016, válida até 
26 de agosto de 2018 e Licença de Operação – LO Nº 130/2016, 
válida até 24 de agosto de 2020, para a atividade (05.10) – 
Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e 
equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores 
automotivos, com ou sem pintura por aspersão, incluindo oficinas 
mecânicas, localizada na Rua Erotildes Albino Damasceno, 158, 
Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 

    NF: 2867


