
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais e 

instrumental médico hospitalar para supr

municipalidade, dos itens frustrados/desertos do Pregão Eletrônico nº 

decorrente do Pregão eletrônico nº 13

28 de dezembro de 2021 conforme segue:

ATA SRP Nº 1027/2020 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA. 
CNPJ Nº 00.802.002/0001-02
Item Código Descrição 

24 75306 Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente,  capacidade
cerca de 80 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado 

44 74427 nebulizador, tipo : ultrassônico, modelo: de mesa, ajuste: com interruptor 
liga,desliga, material: compressor c, gabinete plástico, componentes: c, no 
mínimo: máscara, traqueia, componente 1: c,copos de medicação 
descartáveis unidade: unidade. obs: aparelho para inalação completo com 
máscara, extensor e cachimbo. tamanho: pequeno. bivolt. 

53 74468 seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico:  bico lateral 
luerslip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, 
esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. 
unidade: unidade.  

 
ATA SRP Nº 1028/2020 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 82.291.311/0001-11
Item Código Descrição 

5 74231 cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo 
óculos, pronga silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, 
esterilidade: estéril, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de 
deformação e torção, 2,10m, tipo adaptador: conector universal. unidade: 
unidade. obs: cateter nasal tipo óculos, tamanho 
atóxico siliconado, estéril, apirogênico. 

6 74250 cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação:  venoso, 
material agulha: agulha aço inox, diâmetro :
mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, 
tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. unidade: unidade. obs: 
cateter intravascular periférico sobre agulha nº 20g, descartável, estéril, 
cânula de teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com 
bisel trifacetado e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe, 
esterilizado em óxido de etileno. 

7 74252 cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação:  venoso, 
material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 g, comprimento: cerca 25 mm, 
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais e 

instrumental médico hospitalar para suprimento das unidades de saúde da 

municipalidade, dos itens frustrados/desertos do Pregão Eletrônico nº 

decorrente do Pregão eletrônico nº 134/2020 com vigência de 29 de dezembro de 2020 a 

28 de dezembro de 2021 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 

02 
Marca UN

Frasco coletor, tipo: universal, material: plástico transparente,  capacidade: 
cerca de 80 ml, tipo tampa: tampa rosqueável, graduação: graduado  

CRAL UN

nebulizador, tipo : ultrassônico, modelo: de mesa, ajuste: com interruptor 
, material: compressor c, gabinete plástico, componentes: c, no 

mínimo: máscara, traqueia, componente 1: c,copos de medicação 
descartáveis unidade: unidade. obs: aparelho para inalação completo com 
máscara, extensor e cachimbo. tamanho: pequeno. bivolt.  

G TECH UN

seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico:  bico lateral 
, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, 

esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual. 

SR UN

EMPRESA DETENTORA:AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME
11 

Marca UN

cateter oxigenoterapia, material tubo: pvc flexível grau médico, tipo: tipo 
silicone contorno arredondado, tipo uso: descartável, 

esterilidade: estéril, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de 
deformação e torção, 2,10m, tipo adaptador: conector universal. unidade: 
unidade. obs: cateter nasal tipo óculos, tamanho adulto, descartável, pvc 
atóxico siliconado, estéril, apirogênico.  

BIOSANI UN

cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação:  venoso, 
material agulha: agulha aço inox, diâmetro : 20 g, comprimento: cerca 30 
mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com filtro, 
tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. unidade: unidade. obs: 
cateter intravascular periférico sobre agulha nº 20g, descartável, estéril, 

nula de teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com 
bisel trifacetado e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe, 
esterilizado em óxido de etileno.  

SOLIDOR UN

cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação:  venoso, 
material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 g, comprimento: cerca 25 mm, 

SOLIDOR UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 

 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais e 

imento das unidades de saúde da 

municipalidade, dos itens frustrados/desertos do Pregão Eletrônico nº 104/2020, 

/2020 com vigência de 29 de dezembro de 2020 a 

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 5.000,00 0,41 

UN 20,00 156,99 

UN 25.000,00 0,40 

ME 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 1.000,00 0,90 

UN 80.000,00 0,82 

UN 80.000,00 0,82 
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conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com, filtro
uso: estéril, descartável, embalagem individual. unidade: unidade. obs: 
cateter intravascular periférico sobre agulha nº 22g, descartável, estéril, 
cânula de teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 
apirogênico, com câmara de refluxo transparente, agulha atraumática com 
bisel trifacetado e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe, 
esterilizado em óxido de etileno. 

13 74312 equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc
120 cm, tipo câmara: câmara gotejadora flexível com filtro ar, tipo gotejador: 
microgotas, tipo pinça: pinça reguladora de fluxo, tipo injetor: injetor lateral 
valvulado, tipo conector: luer rotativo com tampa e filtro, esterili
estéril,descartável. unidade: unidade. obs: equipo microgotas com pinça 
rolete de alta precisão, injetor lateral em “y’’ com área para rápida assepsia 
com membrana autocicatrizante ou valvulado, dispositivo de entrada de ar 
lateral com filtro hidrófobo de 15 µ, câmara de gotejamento com filtro de 
fluído no seu interior, transparente com microgotejador para 60 µts/ml, 
flexível e com perfurador do soro tipo lanceta, tubo extensor em pvc ou 
polietileno flexível, uniforme, transparente em toda sua extensã
superior a 1,20 m de comprimento. conector luerlock e protetores que 
garantam a sua esterilidade. 

26 74392 luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 6, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, embalagem: conforme norma
par.  

28 74395 luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 7,  esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, aplicação: antiderrapante, embalagem: conforme norma abnt c, 
abertura asséptica. unidade: par. 

29 74399 luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 8, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, embalagem: conforme norma
par.  

42 74421 máscara gasoterapia, aplicação:múltipla função, modelo: facial oval,  
material:cúpula em plástico rígido, tipo borda:coxim inflável em silicone, 
tamanho:infantil m, tipo conector:conector padrão. unidade: unidade. obs: 
máscara para inalação infantil. 

71 75358 tubo hospitalar, material: silicone, formato: circular, tipo: liso,   
mm, tamanho: nº 204, transmitância: transparente, diâmetro externo: 12 mm, 
comprimento: 15 m. unidade: metro. 

ATA SRP Nº 1029/2020 
EMPRESA DETENTORA:
EIRELI 
CNPJ Nº 34.680.592/0001-51
Item Código Descrição 

23 74352 Fluxômetro, material filtro:bronze, capacidade fluxo:0 a 15 l/min,  
graduação:litro em litro, aplicação:oxigênio. unidade: unidade. obs: 
fluxômetro para válvula reguladora de oxigênio em corpo em metal 
cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por 
minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e intermediário com rosca 
macho ¼ npt.  

 
ATA SRP Nº 1030/2020 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA. 
CNPJ Nº 05.075.964/0001-12
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conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo com, filtro, tipo 
uso: estéril, descartável, embalagem individual. unidade: unidade. obs: 
cateter intravascular periférico sobre agulha nº 22g, descartável, estéril, 
cânula de teflon ou poliuretano, transparente, flexível, radiopaco, atóxico e 

de refluxo transparente, agulha atraumática com 
bisel trifacetado e siliconizado, conector luer e protetor de encaixe, 
esterilizado em óxido de etileno.  

equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc cristal, comprimento: mín. 
120 cm, tipo câmara: câmara gotejadora flexível com filtro ar, tipo gotejador: 
microgotas, tipo pinça: pinça reguladora de fluxo, tipo injetor: injetor lateral 
valvulado, tipo conector: luer rotativo com tampa e filtro, esterilidade: 
estéril,descartável. unidade: unidade. obs: equipo microgotas com pinça 
rolete de alta precisão, injetor lateral em “y’’ com área para rápida assepsia 
com membrana autocicatrizante ou valvulado, dispositivo de entrada de ar 

bo de 15 µ, câmara de gotejamento com filtro de 
fluído no seu interior, transparente com microgotejador para 60 µts/ml, 
flexível e com perfurador do soro tipo lanceta, tubo extensor em pvc ou 
polietileno flexível, uniforme, transparente em toda sua extensão, igual ou 
superior a 1,20 m de comprimento. conector luerlock e protetores que 
garantam a sua esterilidade.  

OLIMED UN

luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 6, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, embalagem: conforme norma abnt c, abertura asséptica. unidade: 

SANRO PAR

luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 7,  esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: 

bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, aplicação: antiderrapante, embalagem: conforme norma abnt c, 
abertura asséptica. unidade: par.  

SANRO PAR

luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 8, esterilidade:  estéril, 
características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, embalagem: conforme norma abnt c, abertura asséptica. unidade: 

SANRO PAR

máscara gasoterapia, aplicação:múltipla função, modelo: facial oval,  
material:cúpula em plástico rígido, tipo borda:coxim inflável em silicone, 

conector:conector padrão. unidade: unidade. obs: 
máscara para inalação infantil.  

DARU UN

tubo hospitalar, material: silicone, formato: circular, tipo: liso,   espessura: 6 
mm, tamanho: nº 204, transmitância: transparente, diâmetro externo: 12 mm, 
comprimento: 15 m. unidade: metro.  

KINNER RL

EMPRESA DETENTORA:BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

51 
Marca UN

Fluxômetro, material filtro:bronze, capacidade fluxo:0 a 15 l/min,  
graduação:litro em litro, aplicação:oxigênio. unidade: unidade. obs: 

para válvula reguladora de oxigênio em corpo em metal 
cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por 
minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e intermediário com rosca 

JG MORIYA UN

EMPRESA DETENTORA:CINCO – CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO 

12 
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UN 1.000,00 1,58 

PAR 4.000,00 1,40 

PAR 8.000,00 1,34 

PAR 3.500,00 1,32 

UN 300,00 6,66 

RL 200,00 127,00 

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 50,00 51,20 

CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO 
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Item Código Descrição 

54 74472 sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal,  
tamanho: 14 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores 
padrão, vias: via irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula sucção: 
válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, 
embalagem: embalagem individual 

55 74471 sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal,  
tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores 
padrão, vias: via irrigação antirrefluxo e aerossolterapia
válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, 
embalagem: embalagem individual 

ATA SRP Nº 1031/2020 
EMPRESA DETENTORA:
PARA SAUDE LTDA 
CNPJ Nº 31.531.888/0001-12
Item Código Descrição 

57 74477 sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: poliuretano,  calibre
nº 10, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector em y c, tampa, 
graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 
outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, 
esterilidade: estéril, descartável, 
unidade: unidade. obs: sonda para nutrição enteral, adulto, 10fr, siliconada, 
com conector universal e mandril, sonda com linha radiopaca, marcada em 
toda sua extensão  

58 74478 sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: silicone, calibre: nº 12, 
comprimento: cerca 100 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: 
graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros 
componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: sonda para nutrição enteral, adulto, 12fr, siliconada, com conector 
universal e mandril, sonda com linha radiopaca, marcada em
extensão.  

59 74475 sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral
comprimento: cerca 60 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: 
graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros 
componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilid
estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: sonda para nutrição enteral, infantil, 06 fr, siliconada, com conector 
universal e mandril, sonda com linha radiopaca, marcada em toda sua 
extensão.  

60 74476 sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: silicone,  calibre: nº 8, 
comprimento: cerca 100 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: 
graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros 
componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: sonda para nutrição enteral, adulto, 08 fr, siliconada, com conector 
universal e mandril, sonda com linha radiopaca, 
extensão.  

ATA SRP Nº 1032/2020 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 18.224.182/0001-40
Item Código Descrição 

1 74166 acessório para equipamento médico, 
monitorização de ecg, material:isento látex, componente i:5 vias, 
acessórios:conectores compatíveis c/ equipamento, esterilidade:reusável. obs: 
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Marca UN

sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal,  
, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores 

padrão, vias: via irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula sucção: 
válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, 
embalagem: embalagem individual  

CGH UN

sistema fechado aspiração traqueal, aplicação: p, tubo endotraqueal,  
tamanho: 16 fr, tipo sonda: sonda graduada e protegida, conector: conectores 
padrão, vias: via irrigação antirrefluxo e aerossolterapia, válvula sucção: 
válvula sucção c, tampa e trava de segurança, esterilidade: estéril, uso único, 
embalagem: embalagem individual  

CGH UN

EMPRESA DETENTORA:GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

12 
Marca UN

sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: poliuretano,  calibre: 
nº 10, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector em y c, tampa, 
graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, 
outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, 
esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. 
unidade: unidade. obs: sonda para nutrição enteral, adulto, 10fr, siliconada, 
com conector universal e mandril, sonda com linha radiopaca, marcada em 

GVFLEX UN

sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: silicone, calibre: nº 12, 
comprimento: cerca 100 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: 
graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros 

peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: sonda para nutrição enteral, adulto, 12fr, siliconada, com conector 
universal e mandril, sonda com linha radiopaca, marcada em toda sua 

GVFLEX UN

sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: silicone, calibre: nº 6, 
comprimento: cerca 60 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: 
graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros 
componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: sonda para nutrição enteral, infantil, 06 fr, siliconada, com conector 
universal e mandril, sonda com linha radiopaca, marcada em toda sua 

GVFLEX UN

sonda trato digestivo, aplicação: nasoenteral, material: silicone,  calibre: nº 8, 
comprimento: cerca 100 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: 
graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros 

io guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: 
estéril, descartável, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: sonda para nutrição enteral, adulto, 08 fr, siliconada, com conector 
universal e mandril, sonda com linha radiopaca, marcada em toda sua 

GVFLEX UN

EMPRESA DETENTORA:HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP 
40 

Marca UN

acessório para equipamento médico, tipo:cabo paciente, aplicação: p/ 
monitorização de ecg, material:isento látex, componente i:5 vias, 
acessórios:conectores compatíveis c/ equipamento, esterilidade:reusável. obs: 

EPEX UN
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UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 100,00 52,14 

UN 100,00 53,11 

GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 400,00 8,50 

UN 1.000,00 9,00 

UN 200,00 8,90 

UN 400,00 8,90 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 20,00 200,00 
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compatível com monitor modelo: star 8000d fabricante comen e/ou monitor: 
modelo pvm-2703 fabricante nihonkohden. 

ATA SRP Nº 1033/2020 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 33.255.787/0001-91
Item Código Descrição 

18 74329 filme radiológico, tipo: raio
dimensões: 20 x 25 cm. unidade: caixa 100,00 unidades.obs: filme radiológico 
para processamento a seco para impressora drystar, modelo: dt2b. marca: 
agfa.  

ATA SRP Nº 1034/2020 
EMPRESA DETENTORA:
DESCARTAVEIS LTDA 
CNPJ Nº 02.005.077/0001-80
Item Código Descrição 

10 74283 curativo, tipo: hidrofibra, revestimento: com prata iônica, formato:  
quadrado, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, componentes: sem borda, 
esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: aquacel: curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, placa seca 
macia, composto por carboximetilcelulose sódica e prata, em duas camadas, 
tamanho 10x10cm.  

ATA SRP Nº 1035/2020 
EMPRESA DETENTORA:
LIMPEZA LTDA - EPP 
CNPJ Nº 73.244.337/0001-18
Item Código Descrição 

66 74535 touca hospitalar, material : 
elástico em toda volta, cor : com cor, gramatura : cerca de 20 g,m2, tamanho : 
único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, 
atóxica, inodora, unissex. unidade: embalagem 100,00 unid
descartável, branca, não estéril, atóxica, sanfonada com elástico, 100% 
polipropileno, fácil ajuste, tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de 
cabeça, unissex.  

ATA SRP Nº 1036/2020 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA 
CNPJ Nº 24.384.602/0001-58
Item Código Descrição 

11 74289 dispositivo p, medidas antropométricas, tipo :
vidro, escala graduação: c, escala métrica 
medição: cerca de 1,5 m, componente iii: bilateral. unidade: unidade. obs: 
fita métrica para cálculo do imc. 

27 74393 luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 6,50, esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, embalagem: conforme nor
unidade: par.  

45 74437 oxímetro, tipo: mesa, faixa medição saturação 1: 0 a 100%,  faixa medição 
pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm
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compatível com monitor modelo: star 8000d fabricante comen e/ou monitor: 
2703 fabricante nihonkohden.  

EMPRESA DETENTORA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA
91 

Marca UN

raio-x, adicional: para processamento seco, 
dimensões: 20 x 25 cm. unidade: caixa 100,00 unidades.obs: filme radiológico 
para processamento a seco para impressora drystar, modelo: dt2b. marca: 

AGFA CX

DETENTORA:KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E 
 
80 

Marca UN

, revestimento: com prata iônica, formato:  
quadrado, dimensão: cerca de 10 x 10 cm, componentes: sem borda, 
esterelidade: estéril, embalagem: embalagem individual. unidade: unidade. 
obs: aquacel: curativo de hidrofibra antimicrobiano, estéril, placa seca e 
macia, composto por carboximetilcelulose sódica e prata, em duas camadas, 

FIBROSOL 
AG 

UN

EMPRESA DETENTORA:MULTI AÇAO – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA 

18 
Marca UN

 não tecido 100% polipropileno, modelo: com 
elástico em toda volta, cor : com cor, gramatura : cerca de 20 g,m2, tamanho : 
único, tipo uso : descartável, característica adicional 01: hipoalergênica, 
atóxica, inodora, unissex. unidade: embalagem 100,00 unidades. obs: touca 
descartável, branca, não estéril, atóxica, sanfonada com elástico, 100% 
polipropileno, fácil ajuste, tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de 

DESCARPACK CX

EMPRESA DETENTORA:MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 

58 
Marca UN

dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo fita, material :  fibra de 
vidro, escala graduação: c, escala métrica - mm, cm e polegadas, faixa 
medição: cerca de 1,5 m, componente iii: bilateral. unidade: unidade. obs: 
fita métrica para cálculo do imc.  

SUPERMEDY UN

luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 6,50, esterilidade: estéril, 
características adicionais: comprimento mínimo de 28cm, apresentação: 
lubrificada c, pó bioabsorvível,atóxica, tipo uso: descartável, formato: 
anatômico, embalagem: conforme norma abnt c, abertura asséptica. 

SANRO PAR

oxímetro, tipo: mesa, faixa medição saturação 1: 0 a 100%,  faixa medição 
pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 16 h, 

CREATIVE UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

CX 150,00 269,80 

KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 1.000,00 21,30 

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

CX 5.000,00 11,90 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 20,00 22,73 

PAR 7.000,00 1,38 

UN 10,00 1.856,50 
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alimentação: rede elétrica, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: 
oxímetro de pulso portátil, com sensor de spo2 padrão, alimentação bivolt 
automática e também por meio de baterias recarregáveis. com visor de lcd 
colorido de alta resolução. indica também, além de spo2, frequência 
cardíaca, onda pletismográfica, força de pulso, tabela de tendências. possui 
memória interna e conexão usb para computador. aplicável para pacientes 
adulto, pediátrico e neonatal. 

46 74440 papel para impressão - uso hospitalar, material: termosensível,  aplicação : 
p, cardiotocógrafo, dimensões: cerca 100 x 120 mm, apresentação: 
formulário contínuo, dobra em "z", compatibilidade: compatibilidade c, 
equipamento. unidade: unidade. obs: papel para o cardiotocógrafo( 
marcaanalogiccorporation, modelo cms 800 g), papel dobrável em z , 
largura da cópia: 112 mm.  

63 74495 sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
material: pvc, calibre: nº 22, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 
conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: onda naso

ATA SRP Nº 1037/2020 
EMPRESA DETENTORA:
MEDICOS LTDA 
CNPJ Nº 23.669.731/0001-20
Item Código Descrição 

51 74460 sapatilha hospitalar, material :não tecido 100% polipropileno, modelo: c/ 
elástico, cor :c/ cor, gramatura :cerca de 20 g/m2, tamanho :único, tipo uso 
:descartável. unidade: caixa 100,00 unidades. obs: sapatilha pro
descartável, branca.  

ATA SRP Nº 1038/2020 
EMPRESA DETENTORA:
HOSPITALARES LTDA 
CNPJ Nº 06.194.440/0001-03
Item Código Descrição 

9 74281 curativo, material: não tecido, resina e adesivo, componentes: com almofada 
viscose antisséptica, formato: redondo, opacidade: opaco, característica 
adicional: microporoso, hipoalergênico, esterilidade : estéril. unidade: 
unidade. obs: bandagem adesiva pós
esterilizado por óxido de etileno, caixa com 500 unidades embaladas 
individualmente.  

21 74347 fita adesiva, material:crepe, tipo:gomada, largura:19 mm, comprimento: 50 
mm, aplicação:multiuso. unidade: unidade. obs: fita adesiva autoclave 
19mmx30m, para esterilização à vapor, aderência à variedade de pacotes, 
incluindo tecidos de algodão e papel, coloração bege sem listras antes da 
utilização passando a bege com listras negras bem identificáve
autoclavagem, papel crepe à base de fibra de celulose, tinta termoreativa. 

68 74540 tubo endotraqueal, material: pvcsiliconizado, modelo: curva magill, calibre: 
2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade 

 
ATA SRP Nº 1039/2020 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 72.150.550/0001-06
Item Código Descrição 
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alimentação: rede elétrica, acessórios: c, sensor. unidade: unidade. obs: 
oxímetro de pulso portátil, com sensor de spo2 padrão, alimentação bivolt 
automática e também por meio de baterias recarregáveis. com visor de lcd 
colorido de alta resolução. indica também, além de spo2, frequência 
cardíaca, onda pletismográfica, força de pulso, tabela de tendências. possui 
memória interna e conexão usb para computador. aplicável para pacientes 
adulto, pediátrico e neonatal.  

uso hospitalar, material: termosensível,  aplicação : 
, dimensões: cerca 100 x 120 mm, apresentação: 

formulário contínuo, dobra em "z", compatibilidade: compatibilidade c, 
equipamento. unidade: unidade. obs: papel para o cardiotocógrafo( 
marcaanalogiccorporation, modelo cms 800 g), papel dobrável em z , 

TECNOPRINT BLOCO

sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
, calibre: nº 22, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 

conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: onda nasogástrica longa, 22fr.  

MEDSONSA UN

EMPRESA DETENTORA:NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

20 
Marca UN

sapatilha hospitalar, material :não tecido 100% polipropileno, modelo: c/ 
elástico, cor :c/ cor, gramatura :cerca de 20 g/m2, tamanho :único, tipo uso 
:descartável. unidade: caixa 100,00 unidades. obs: sapatilha pro-pé 

NURMED UN

EMPRESA DETENTORA:ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

03 
Marca UN

curativo, material: não tecido, resina e adesivo, componentes: com almofada 
viscose antisséptica, formato: redondo, opacidade: opaco, característica 
adicional: microporoso, hipoalergênico, esterilidade : estéril. unidade: 
unidade. obs: bandagem adesiva pós punções, estéril, antialérgico, 
esterilizado por óxido de etileno, caixa com 500 unidades embaladas 

CIEX CX

fita adesiva, material:crepe, tipo:gomada, largura:19 mm, comprimento: 50 
. unidade: unidade. obs: fita adesiva autoclave 

19mmx30m, para esterilização à vapor, aderência à variedade de pacotes, 
incluindo tecidos de algodão e papel, coloração bege sem listras antes da 
utilização passando a bege com listras negras bem identificáveis após a 
autoclavagem, papel crepe à base de fibra de celulose, tinta termoreativa.  

CIEX UN

tubo endotraqueal, material: pvcsiliconizado, modelo: curva magill, calibre: 
2,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 2: 
radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, 
uso único. unidade: unidade  

SOLIDOR UN

EMPRESA DETENTORA:POSSATTO & POSSATO LTDA - EPP 
06 

Marca UN

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Telefone: (46) 3520-2103  Página 5 

BLOCO 50,00 66,00 

UN 100,00 0,98 

NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 10.000,00 0,14 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS E 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

CX 500,00 11,23 

UN 3.000,00 2,87 

UN 50,00 4,06 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 
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22 74348 fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, 
componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, 
características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. unidade: rolo 4,50 m. 

48 74453 reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão:  cerca 1,5 l, 
componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: 
válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, peep, componente 2: 
reservatório de o2 em plástico c, válvula,
extensor pvc, tamanhos: adulto. unidade: unidade. obs: reanimador 
pulmonar manual (ambu) completo com reservatório. balão em silicone 
translúcido, autoclavável, adulto. 

49 74454 reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão:  cerca 250 
ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: 
válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh2o , componente 2: reservatório 
de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrad
tamanhos: neonatal. unidade: unidade. obs: reanimador pulmonar manual 
(ambu) completo com reservatório. balão em silicone translúcido, 
autoclavável, neonato.  

50 74452 reanimador manual, material balão: 
ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: 
válvula unidirecional pop off cerca 40 ccmh2o ,peep, componente 2: 
reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e 
extensor pvc, tamanhos: infantil. unidade: unidade. obs: reanimador 
pulmonar manual (ambu) completo com reservatório. balão em silicone 
translúcido, autoclavável, infantil. 

 
ATA SRP Nº 1040/2020 
EMPRESA DETENTORA:
LTDA - EPP 
CNPJ Nº 11.388.997/0001-15
Item Código Descrição 

25 74389 laringoscópio, tipo lâmpada: de led, componentes: com 5 lâminas,  
componentes adicionais: c,cabo
cabo: infantil, embalagem : c, estojo. unidade: unidade. 

ATA SRP Nº 1041/2020 
EMPRESA DETENTORA:
HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ Nº 32.635.445/0001-34
Item Código Descrição 

16 74326 extensor equipo soro, aplicação: p, perfusão simultânea, derivação y,  n° de 
vias: duas vias, material: pvc cristal, tipo pinça: pinça corta fluxo em todas 
vias, tipo conector: conector luerlock
adicionais: infantil, esterilidade: estéril e descartável. unidade: unidade. obs: 
equipo para soro 02 vias com clamp (polifix), infantil, luer fêmea de 02 vias 
com tampa rosqueável, conexão distal luer (slip ou lock
acesso venoso, com clamp de fechamento rápido nas vias, extensão dupla 
em pvc cristal, estéril, esterilizado a óxido de etileno, câmara gotejadora 
flexível, atóxico, apirogênico, descartável. 

17 74328 extensor nutrição enteral, material: polímero, tipo: infusão em bólus, vias: 2 
vias, em "y", dimensões: cerca de 12 fr x 30 cm, tipo conexão: luerslip ,slip, 
adicional 1: c, clamp, tampas, adicional 2: conector escalonado p, 
gastrostomia, esterilidade: est

61 74489 sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 
conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nas
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fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, 
componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, 
características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor. unidade: rolo 4,50 m.  

ADPELE UN

reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão:  cerca 1,5 l, 
componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: 
válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, peep, componente 2: 
reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e 
extensor pvc, tamanhos: adulto. unidade: unidade. obs: reanimador 
pulmonar manual (ambu) completo com reservatório. balão em silicone 
translúcido, autoclavável, adulto.  

PHARMATEX UN

material balão: silicone, capacidade balão:  cerca 250 
ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: 
válvula unidirecional pop off cerca 40 cmh2o , componente 2: reservatório 
de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e extensor pvc, 
tamanhos: neonatal. unidade: unidade. obs: reanimador pulmonar manual 
(ambu) completo com reservatório. balão em silicone translúcido, 

PHARMATEX UN

reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão:  cerca 500 
ml, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: 
válvula unidirecional pop off cerca 40 ccmh2o ,peep, componente 2: 
reservatório de o2 em plástico c, válvula, componentes 3: entrada de o2 e 
xtensor pvc, tamanhos: infantil. unidade: unidade. obs: reanimador 

pulmonar manual (ambu) completo com reservatório. balão em silicone 
translúcido, autoclavável, infantil.  

PHARMATEX UN

EMPRESA DETENTORA:STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 

15 
Marca UN

laringoscópio, tipo lâmpada: de led, componentes: com 5 lâminas,  
componentes adicionais: c,cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho 
cabo: infantil, embalagem : c, estojo. unidade: unidade.  

STRA 
MEDICAL 

UN

EMPRESA DETENTORA:VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
EIRELI 

34 
Marca UN

extensor equipo soro, aplicação: p, perfusão simultânea, derivação y,  n° de 
vias: duas vias, material: pvc cristal, tipo pinça: pinça corta fluxo em todas 
vias, tipo conector: conector luerlock e luer fêmea c, tampas, características 
adicionais: infantil, esterilidade: estéril e descartável. unidade: unidade. obs: 
equipo para soro 02 vias com clamp (polifix), infantil, luer fêmea de 02 vias 
com tampa rosqueável, conexão distal luer (slip ou lock) para dispositivo de 
acesso venoso, com clamp de fechamento rápido nas vias, extensão dupla 
em pvc cristal, estéril, esterilizado a óxido de etileno, câmara gotejadora 
flexível, atóxico, apirogênico, descartável.  

DESCARPACK UN

extensor nutrição enteral, material: polímero, tipo: infusão em bólus, vias: 2 
vias, em "y", dimensões: cerca de 12 fr x 30 cm, tipo conexão: luerslip ,slip, 
adicional 1: c, clamp, tampas, adicional 2: conector escalonado p, 
gastrostomia, esterilidade: estéril, descartável  

DESCARPACK UN

sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 

conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica longa, 14fr.  

BIOBASE UN
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UN 10.000,00 6,06 

UN 50,00 169,95 

UN 5,00 162,47 

UN 10,00 164,90 

PRODUTOS PARA SAUDE 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 5,00 451,88 

VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

UN 50.000,00 0,61 

UN 200,00 1,65 

UN 200,00 0,90 
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62 74492 sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
material: pvc, calibre: nº 18, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 
conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nas

64 74497 sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
material: pvc, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 
conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda naso

67 74539 tubo endotraqueal , material: pvcsiliconizado atóxico, tamanho:  2,0, 
características adicionais: marcador radiopaco, tipo: s, balão, transmitância: 
transparente, componentes: orifício lateral de 
esterilidade: estéril. unidade: unidade. 

Francisco Beltrão, 29 de dezembro de 2020.
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sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
, calibre: nº 18, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 

conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica longa, 18fr.  

BIOBASE UN

sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo:  levine, 
, calibre: nº 4, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, 

conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, 
orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem 
individual. unidade: unidade. obs: sonda nasogástrica longa, 04fr.  

BIOBASE UN

tubo endotraqueal , material: pvcsiliconizado atóxico, tamanho:  2,0, 
características adicionais: marcador radiopaco, tipo: s, balão, transmitância: 
transparente, componentes: orifício lateral de murphy, tipo uso: descartável, 
esterilidade: estéril. unidade: unidade.  

SOLIDOR UN
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UN 100,00 1,01 

UN 100,00 0,58 

UN 50,00 3,28 
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