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 ADJUDICAÇÃO 

ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº 59/2019, elaborado pela Modalidade de Pregão Nº 5/2019, que 
tem por objeto "REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de Órtese e Prótese e meios auxiliares de locomoção, para fins de atendimento ao 
Setor de Órtese e Próteses, vinculado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 22ª Regional de Saúde 
de Ivaiporã – CIS, para o período de 12 (doze) meses", pela Proposta mais Vantajosa para o Valor por 
Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de Julgamento e 
Classificação e Parecer Jurídico, ADJUDICO o objeto ao licitante:  
 
 
FORNECEDOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ: 
75.617.498/0001-35 
 

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 Andador fixo articulado em alumínio com quatro ponteiras. 
(Andador fixo / articulado em alumínio, regulável na altura, 
punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com quatro 
(4) ponteiras de borracha resistentes); 

150 R$ 123,00 R$ 18.450,00 

2 Bengala articulada. 
(Bengalas de alumínio com pontas de borracha, cabo 
anatômico, articulada para pessoas com deficiência 
visual); 

10 R$ 42,50 R$ 425,00 

3 Bengala canadense regulável em altura (par). 
(Bengala canadense em alumínio com braçadeira não 
articulável, regulagem para ajustamento da altura. 
Ponteiras em borracha resistentes (par)); 

130 R$ 75,00 R$ 9.750,00 

4 Cadeira de rodas adulto infantil (tipo padrão).(Cadeira de 
rodas tipo padrão (infantil/juvenil/adulto) confeccionada em 
tubos de alumínio/liga metálica/aço, cromada ou com 
pintura eletrostática; dobrável; braços removíveis ou 
escamoteáveis; encosto padrão em nylon ou couro 
resistente, acento em tecido de nylon ou couro sintético, 
com almofada em espuma de alta densidade com no 
mínimo 03 (três) cm de espessura, forrada com mesmo 
tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com 
aros de propulsão, pneus traseiros maciços ou infláveis; 
freio bilateral; pequenas rodas dianteiras com pneus 
maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; 
pedais com regulagem de altura e rebatíveis, podendo ser 
removíveis ou não, podendo ser giratórios ou não, 
podendo ser eleváveis ou não; suporte para panturrilhas 

400 R$ 543,00 R$ 
217.200,00 
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e/ou posterior ao calcanhar; com ou sem roda anti-tombo, 
com quick release nas rodas traseiras. As dimensões da 
cadeira serão fornecidas por meio de descrição por 
profissional de saúde habilitado); 

5 Cadeira de rodas para banho com assento 
sanitário.(Cadeira de rodas para banho com assento 
sanitário, confeccionada em alumínio ou aço tubular, 
pintura eletrostática, estrutura a permitir o encaixe sobre 
vaso sanitário normal. Braços fixos encosto padrão, 
providas de quatro rodas pequenas, com pneus maciços, 
sendo as traseiras fixas e dianteiras giratórias, freio 
bilateral com sistema esticador, apoio para os pés); 

400 R$ 218,00 R$ 87.200,00 

6 Calçado anatômico com palmilha para pés neuropáticos; 
(Calçados confeccionados com forração e solados 
especiais, para reduzir pontos de atrito ou compressão, 
dotados de palmilhas especiais, ate mesmo em silicone, 
que se adaptem a anatomia plantar). 

100 R$ 398,00 R$ 39.800,00 

7 Calçado sob medida para compensação de encurtamento 
até número 33 (par); (Calçados sob medida para 
compensação, de discrepância no comprimento entre 
membros inferiores acima de 12 milímetros). 

50 R$ 227,00 R$ 11.350,00 

8 Calçados ortopédicos confeccionados sob medida até o 
número 45 (par); (Calçados ortopédicos confeccionados 
com forração e solados especiais, que podem ou não 
serem adaptados as órteses ou palmilhas). 

60 R$ 161,00 R$ 9.660,00 

9 Calçados sob medida para compensação de membros 
inferiores a partir do número 34 (par); (Calçado sob 
medida para compensação de discrepância no 
comprimento entre membros inferiores acima de 12 
milímetros). 

50 R$ 284,00 R$ 14.200,00 

10 Materiais elásticos para modelagem de cotos, controle 
cicatricial ou controle de edema de membros superiores e 
inferiores – faixa elástica compressiva. (Faixa elástica 
compressiva, atadura elástica auto-adesiva, malha tubular 
ou luva compressiva confeccionada em material elástico 
e/ou tecido, sob medida, utilizadas na modelagem de 
cotos de amputação ou para controle do edema ou do 
processo cicatricial de todo o segmento ou partes). 

50 R$ 10,00 R$ 500,00 

Assinado digitalmente por: CONSORCIO INT DE SAUDE DA 22 REG DE SAUDE DE IVAI:02586019000197
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 11/06/2019 às 23:16:08

                             2 / 21



3 

 Diário Oficial 
                   Consórcio Intermunicipal de Saúde. 
                                          Em conformidade com a Resolução Nº 14/2014, com a Lei Complementar nº 131/2009 

e com o Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
 

ANO: 2019 / EDIÇÃO Nº 431                                              Ivaiporã,  Terça-Feira,  11 de Junho de 2019 

 
11 Muleta axilar tubular em alumínio regulável na altura 

(par);(Muleta axilar tubular de alumínio, para uso 
permanente, com apoio axilar emborrachado, injetado ou 
almofadado, manoplas de altura reguláveis, hastes duplas 
de comprimento ajustáveis na altura. Ponteiras de 
borracha resistentes). 

100 R$ 75,00 R$ 7.500,00 

12 Órtese cinta LSO tipo putti (baixa); (Órtese (LSO) tipo 
colete de putti para região lombo-sacra, confeccionada em 
tecido resistente, quatro (4) hastes metálicas ou de 
plástico posteriormente, fechamento anterior por velcro ou 
fivelas com correias). 

80 R$ 185,00 R$ 14.800,00 

13 Órtese cinta TLSO tipo putti (alta); (Órtese (TLSO), tipo 
colete putti para a regiao toraco-lombo-sacra, 
confeccionada em tecido resistente, (4) quatro hastes 
metálicas ou de plástico posteriormente, fechamento 
anterior por velcro ou fivelas com correias). 

30 R$ 151,00 R$ 4.530,00 

14 Órtese Colete CTLSO tipo milwaukee; (Órtese (CTLSO), 
dinâmica, tipo milwaukee, incluindo os coxins e almofadas 
para estabilização da coluna vertebral nas escolioses e 
cifoses). 

25 R$ 864,00 R$ 21.600,00 

15 Órtese cruromaleolar para limitação dos movimentos do 
joelho (Órtese para limitação da amplitude dos 
movimentos do joelho.) 

15 R$ 123,00 R$ 1.845,00 

16 Órtese dinâmica pélvico-crural tipo Atlanta / Toronto 
(Órtese pélvico crural tipo Atlanta / Toronto, para 
estabilização dos quadris em abdução, na doença de legg 
perthes.) 

10 R$ 493,00 R$ 4.930,00 

17 Órtese estática imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano 
(Órtese imobilizadora axilo-palmar tipo aeroplano para 
suporte do ombro em abdução de noventa (90) graus, com 
cotovelo em noventa (90) graus de flexão.) 

30 R$ 275,00 R$ 8.250,00 

18 Órtese HCO tipo Philadelphia para imobilização da região 
cervical; (Órtese (HCO), tipo colar cervical, em espuma 
firme bivalvada com reforço em plástico, tipo Philadelphia). 

15 R$ 75,00 R$ 1.125,00 

19 Órtese metálica cruropodálica adulto (Órtese 
cruropodálica, com hastes laterais em alumínio ou aço, 
articulação de joelho livre ou com trava de anel, ou com 
bloqueio de gatilho (trava suíça), articulação de tornozelo 
livre ou com bloqueio, adolescente e adultos, unilateral.) 

6 R$ 900,00 R$ 5.400,00 
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20 ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICA METÁLICA COM OU 

SEM APOIO ISQUIÁTICO (INFANTIL E ADOLESCENTE) 
(ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICA UNILATERAL, INFANTIL 
E ADOLESCENTE, COM HASTES LATERAIS 
METÁLICAS COM OU SEM APOIO ISQUIÁTICO, 
ARTICULAÇÃO DE QUADRIL LIVRE OU COM BLOQUEI 

5 R$ 569,00 R$ 2.845,00 

21 Órtese pélvico-podálica metálica para adulto com ou sem 
apoio isquiático (Órtese pelvico-podalica unilateral, com 
hastes laterais em alumínio ou aço, com ou sem apoio 
isquiático, articulação de quadril livre ou com bloqueio de 
anel, articulação de joelho com bloqueio por trava de anel 
ou trava de gatilho (trava suíça), articulação de tornozelo 
livre ou com bloqueio da flexão plantar.) 

10 R$ 1.137,00 R$ 11.370,00 

22 Órtese suropodálica articulada em polipropileno (infantil); 
(Órtese suropodálica, unilateral, infantil, tipo calha 
posterior em polipropileno, articulada no tornozelo, com ou 
sem correia antivaro ou antivalgo de retropé). 

60 R$ 151,00 R$ 9.060,00 

23 Órtese suropodálica sem articulação em polipropileno 
(infantil); (Órtese suropodálica, unilateral, infantil e 
adolescente, tipo calha posterior em polipropileno, sem 
articulação, com ou sem correia antivalgo ou antivaro no 
retropé). 

60 R$ 123,00 R$ 7.380,00 

24 Órtese suropodálica sem articulação em polipropileno 
(adulto) (Órtese suropodálica unilateral, adulto, tipo calha 
posterior em polipropileno, sem articulação, com ou sem 
correia antivalgo ou antivaro no retropé.) 

20 R$ 171,00 R$ 3.420,00 

25 Órtese suropodálica unilateral articulada em polipropileno 
(adulto)(Órtese suropodálica unilateral, adulto, tipo calha 
posterior em polipropileno com articulação no tornozelo, 
com ou sem correia antivalgo ou antivaro de retropé.) 
Órtese suropodálica sem articulação em polipropileno 
(adulto) (Órtese suropodálica unilateral, adulto, tipo calha 
posterior em polipropileno, sem articulação, com ou sem 
correia antivalgo ou antivaro no retropé.) 

30 R$ 189,00 R$ 5.670,00 

26 Órtese tipo Sarmiento para úmero (órteses para fratura de 
úmero, tipo Sarmiento confeccionada em polipropileno.) 

30 R$ 151,00 R$ 4.530,00 

27 Órtese TLSO tipo colete em metal tipo Jewett; (Órtese 
(TLSO) pré fabricada, ou confeccionada em metal e 
termoplástico tipo colete para sustentação tóraco-lombar 
em hiperextensão, com porção anterior rígida tipo bahler 
ou jewett). 

15 R$ 353,00 R$ 5.295,00 
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28 Palmilha para sustentação dos arcos plantares acima do 

número 34 (par); (Palmilhas para sustentação dos arcos 
plantares em couro e EVA para adultos, acima do numero 
trinta e quatro (34). 

40 R$ 61,00 R$ 2.440,00 

29 Palmilhas confeccionadas sob medida (par); (Palmilhas 
confeccionadas sob medida). 

60 R$ 123,50 R$ 7.410,00 

30 Palmilhas para pés neuropáticos confeccionadas sob 
medida para adultos ou crianças (par); (Palmilhas 
especiais para pés neuropáticos, confeccionados sob 
medida 

30 R$ 161,00 R$ 4.830,00 

31 Palmilhas para sustentação dos arcos plantares até o 
número 33 (par); (Palmilhas para sustentação dos arcos 
plantares em couro e EVA, ate o número trinta e três (33). 

30 R$ 41,00 R$ 1.230,00 

32 Prótese canadense endoesquelética em alumínio ou aço 
(desarticulação do quadril); (Prótese canadense 
endoesquelética em aço ou alumínio para coto muito curto 
transfemoral, desarticulado de quadril e hemipelvectomia 
parcial / total, com cesto pélvico em resina acrílica ou 
polipropileno, articulação de quadril monocentrica e com 
ou sem bloqueio, com ou sem impulsor, joelho tipo 
monoeixo ou policentrico mecânico, com sem impulsor, 
livre ou com trava ou com freio de atrito, revestida com 
espuma e meia cosmética pé sach ou articulado uniaxial, 
ou de adaptação dinâmica); 

5 R$ 4.480,00 R$ 22.400,00 

33 Prótese exoesquelética para desarticulação do joelho 
(Prótese exoesquelética para desarticulação do joelho, 
laminada em resina acrílica e fibra de carbono, com 
articulação de joelho externa em hastes de aço 
articuladas, encaixe de coxa em resina plástica ou em 
polipropileno ou em couro grosso, com elástico impulsor 
para extensão do joelho. Pé sach ou articulado) 

10 R$ 2.840,00 R$ 28.400,00 

34 Prótese exoesquelética passiva para desarticulação do 
punho ou amputação transradial (Prótese passiva 
laminada em resina acrílica, punho em rosca, mão 
passiva, revestida por luva cosmética.) 

1 R$ 2.508,00 R$ 2.508,00 

35 Prótese exoesquelética transfemural; (Prótese 
exoesquelética para amputação transfemural em resina 
acrílica e fibra de carbono. Encaixe quadrilátero ou de 
contenção isquiática, com ou sem cinto pélvico ou 
silesiano, joelho monoeixo, com ou sem impulsor, livre ou 
com trava ou com freio de atrito continuo, pé sach ou 
articulado). 

40 R$ 2.840,00 R$ 
113.600,00 
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36 Prótese exoesquelética transtibial com coxal ou manguito 

de coxa; (Prótese exoesquelética laminada em resina 
acrílica e fibra de carbono, para amputação transtibial, 
cartucho / encaixe flexível, coxal (manguito de coxa) 
conectado ao encaixe de resina pé sach ou articulado). 

3 R$ 2.083,00 R$ 6.249,00 

37 Prótese exoesquelética transtibial tipo PTB-PTS-KBM; 
(Prótese exoesquelética tipo PTB, PTS ou KBM para 
amputação transtibial laminada em resina acrílica e fibra 
de carbono, cartucho / encaixe flexível pé tipo sach ou 
articulado). 

35 R$ 1.516,00 R$ 53.060,00 

38 Prótese funcional exoesquelética transumeral (Prótese 
funcional exoesquelética, para amputação transumeral, 
confeccionada em resina acrílica, com suspensão por 
correia em oito ou nove, cotovelo com bloqueio ativo em 
múltiplos estágios, punho universal, mão funcional com 
luva cosmética.) 

1 R$ 2.272,00 R$ 2.272,00 

39 Prótese mamária; (Prótese mamaria em silicone inodor 
com capa protetora e soutien adaptado para 
mastectomizados). 

30 R$ 151,00 R$ 4.530,00 

40 PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TIPO CHOPART 
(PROTESE LAMINADA EM RESMA ACRILICA 
REFORÇADA EM FIBRA DE CARBONO, PARA 
AMPUTAÇÃO DE CHOPART, BIVALVADA OU NÃO, 
COM OU SEM APOIO NO TENDÃO PATELAR, COM PÉ 
ESPECIFICO PARA COTO CHOPART). 

10 R$ 1.376,00 R$ 13.760,00 

41 Prótese tipo palmilha para amputação em nível do ante pé 
(Prótese tipo palmilha rígida ou flexível para amputação do 
ante pé, confeccionada em termoplástico sob medida, 
complementação distal em silicone ou plastazote e 
adaptável internamente ao calcado comum ou ortopédico.) 

6 R$ 428,00 R$ 2.568,00 

 
Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo 
valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um 
total R$ 793.342,00 (setecentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e dois reais). 
 
 
Dê-se a publicação devida. 
Município de Ivaiporã, 11 de junho de 2019. 
 
 
 

NATASHA MAYARA VIEIRA 
Pregoeira 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2019 

 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 50/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
CONTRATADA: M. MUCHIUTI JUNIOR - EIRELI  
 
 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE CONFORME CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 04/2018, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. 
 
 
VALOR TOTAL: R$ 1.594.500,00 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil e quinhentos reais). 
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
 
02.001.10.122.0001.2.005.3.3.90.39.00.00. - 1496 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
02.001.10.302.0001.1.017.3.3.90.39.00.00. - 31316 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
02.003.10.302.0001.2.010.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
 
 
   
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2019. 
 
DATA DA ASSINATURA: 11 de junho de 2019. 
 
 

Ivaiporã, 11 de junho de 2019. 
. 
 
 
 

  _____________________                                      ______________________________                                               
CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS                  MELVIS MUCHIUTI JÚNIOR 
        PRESIDENTE DO CIS                                               REPRESENTANTE LEGAL 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2019 

 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 51/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
CONTRATADA: REDE DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE METROPOLITANA  
 
 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTAS E EXAMES. 
 
 
VALOR TOTAL: R$ 5.472.489,40 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e 
oitenta e nove reais e quarenta centavos). 
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
 
02.001.10.122.0001.2.005.3.3.90.39.00.00. - 1496 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
02.001.10.302.0001.1.017.3.3.90.39.00.00. - 31316 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
02.003.10.302.0001.2.010.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 
 
 
   
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2019. 
 
DATA DA ASSINATURA: 11 de junho de 2019. 
 
 
 

Ivaiporã, 11 de junho de 2019. 
. 
 
 
 

  _____________________                                      ______________________________                                                  
   CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS            WELLERSON RÉGIS POIATTI 
     PRESIDENTE DO CIS                                               REPRESENTANTE LEGAL 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2019 

 
MODALIDADE: Dispensa Nº 10/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DA CAMINHONETE 
AMAROK 
 
 
VALOR TOTAL: R$ 4.623,12 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e doze centavos). 
 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
01.001.10.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. - 3001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA  
 
 
   
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11 de junho de 2020. 
 
DATA DA ASSINATURA: 11 de junho de 2019. 
 
 
 
 
 

Ivaiporã, 11 de junho de 2019. 
. 
 
 
 
 

  _____________________                                      ______________________________                                                  
   CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS              ROBERTO DE SOUZA DIAS 
     PRESIDENTE DO CIS                                               REPRESENTANTE LEGAL 
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HOMOLOGAÇÃO 

 
HOMOLOGO o Procedimento Licitatório nº 59/2019, elaborado pela Modalidade de Pregão Nº 5/2019, que 
tem por objeto "REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de Órtese e Prótese e meios auxiliares de locomoção, para fins de atendimento ao 
Setor de Órtese e Próteses, vinculado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde 22ª Regional de Saúde 
de Ivaiporã – CIS, para o período de 12 (doze) meses", pela Proposta mais Vantajosa para o Valor por 
Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de Julgamento e 
Classificação e Parecer Jurídico, HOMOLOGO o objeto ao licitante:  
 
FORNECEDOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA CNPJ: 
75.617.498/0001-35 
  
LOTE 1 
Valor Total do Lote: 793.342,00 (setecentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e dois reais) 
 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

1 Andador fixo articulado em 
alumínio com quatro ponteiras. 
(Andador fixo / articulado em 
alumínio, regulável na altura, 
punhadeira em borracha ou 
espuma recoberta, com quatro 
(4) ponteiras de borracha 
resistentes); 
 

INDAIA Registro 
Anvisa                                             
80457459006 

Unid 150,00 123,0000 18.450,00 

2 Bengala articulada. 
(Bengalas de alumínio com 
pontas de borracha, cabo 
anatômico, articulada para 
pessoas com deficiência visual); 
 

INDAIA Registro 
Anvisa 
80457459003 

Unid 10,00 42,5000 425,00 

3 Bengala canadense regulável 
em altura (par). 
(Bengala canadense em 
alumínio com braçadeira não 
articulável, regulagem para 
ajustamento da altura. Ponteiras 
em borracha resistentes (par)); 
 

INDAIA Registro 
Anvisa 
80457459005 

Unid 130,00 75,0000 9.750,00 

4 Cadeira de rodas adulto infantil 
(tipo padrão). 
(Cadeira de rodas tipo padrão 
(infantil/juvenil/adulto) 
confeccionada em tubos de 
alumínio/liga metálica/aço, 

PROLIFE 
Registro Anvisa 
80722620001 

Unid 400,00 543,0000 217.200,00 
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cromada ou com pintura 
eletrostática; dobrável; braços 
removíveis ou escamoteáveis; 
encosto padrão em nylon ou 
couro resistente, acento em 
tecido de nylon ou couro 
sintético, com almofada em 
espuma de alta densidade com 
no mínimo 03 (três) cm de 
espessura, forrada com mesmo 
tecido e velcro para fixação; 
grandes rodas traseiras com 
aros de propulsão, pneus 
traseiros maciços ou infláveis; 
freio bilateral; pequenas rodas 
dianteiras com pneus maciços 
ou infláveis com rolamentos 
blindados nos eixos; pedais com 
regulagem de altura e rebatíveis, 
podendo ser removíveis ou não, 
podendo ser giratórios ou não, 
podendo ser eleváveis ou não; 
suporte para panturrilhas e/ou 
posterior ao calcanhar; com ou 
sem roda anti-tombo, com quick 
release nas rodas traseiras. As 
dimensões da cadeira serão 
fornecidas por meio de 
descrição por profissional de 
saúde habilitado); 
 

5 Cadeira de rodas para banho 
com assento sanitário. 
(Cadeira de rodas para banho 
com assento sanitário, 
confeccionada em alumínio ou 
aço tubular, pintura eletrostática, 
estrutura a permitir o encaixe 
sobre vaso sanitário normal. 
Braços fixos encosto padrão, 
providas de quatro rodas 
pequenas, com pneus maciços, 
sendo as traseiras fixas e 
dianteiras giratórias, freio 
bilateral com sistema esticador, 
apoio para os pés); 

 Unid 400,00 218,0000 87.200,00 
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7 Calçado anatômico com 
palmilha para pés neuropáticos; 
(Calçados confeccionados com 
forração e solados especiais, 
para reduzir pontos de atrito ou 
compressão, dotados de 
palmilhas especiais, ate mesmo 
em silicone, que se adaptem a 
anatomia plantar). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 100,00 398,0000 39.800,00 

8 Calçado sob medida para 
compensação de encurtamento 
até número 33 (par); 
(Calçados sob medida para 
compensação, de discrepância 
no comprimento entre membros 
inferiores acima de 12 
milímetros). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 50,00 227,0000 11.350,00 

9 Calçados ortopédicos 
confeccionados sob medida até 
o número 45 (par); 
(Calçados ortopédicos 
confeccionados com forração e 
solados especiais, que podem 
ou não serem adaptados as 
órteses ou palmilhas). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 60,00 161,0000 9.660,00 

10 Calçados sob medida para 
compensação de membros 
inferiores a partir do número 34 
(par); 
(Calçado sob medida para 
compensação de discrepância 
no comprimento entre membros 
inferiores acima de 12 
milímetros). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 50,00 284,0000 14.200,00 

12 Materiais elásticos para 
modelagem de cotos, controle 
cicatricial ou controle de edema 
de membros superiores e 
inferiores – faixa elástica 
compressiva. 
(Faixa elástica compressiva, 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 50,00 10,0000 500,00 
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atadura elástica auto-adesiva, 
malha tubular ou luva 
compressiva confeccionada em 
material elástico e/ou tecido, sob 
medida, utilizadas na 
modelagem de cotos de 
amputação ou para controle do 
edema ou do processo cicatricial 
de todo o segmento ou partes). 
 

13 Muleta axilar tubular em 
alumínio regulável na altura 
(par); 
(Muleta axilar tubular de 
alumínio, para uso permanente, 
com apoio axilar emborrachado, 
injetado ou almofadado, 
manoplas de altura reguláveis, 
hastes duplas de comprimento 
ajustáveis na altura. Ponteiras 
de borracha resistentes). 
 

INDAIA Registro 
Anvisa 
80457459004 

Unid 100,00 75,0000 7.500,00 

14 Órtese cinta LSO tipo putti 
(baixa); 
(Órtese (LSO) tipo colete de putti 
para região lombo-sacra, 
confeccionada em tecido 
resistente, quatro (4) hastes 
metálicas ou de plástico 
posteriormente, fechamento 
anterior por velcro ou fivelas com 
correias). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
TIMA Registro 
Anvisa 
80879060005 

Unid 80,00 185,0000 14.800,00 

15 Órtese cinta TLSO tipo putti 
(alta); 
(Órtese (TLSO), tipo colete putti 
para a regiao toraco-lombo-
sacra, confeccionada em tecido 
resistente, (4) quatro hastes 
metálicas ou de plástico 
posteriormente, fechamento 
anterior por velcro ou fivelas com 
correias). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
TIMA Registro 
Anvisa 
80879060005 

Unid 30,00 151,0000 4.530,00 

16 Órtese Colete CTLSO tipo 
milwaukee; 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 25,00 864,0000 21.600,00 
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(Órtese (CTLSO), dinâmica, tipo 
milwaukee, incluindo os coxins e 
almofadas para estabilização da 
coluna vertebral nas escolioses 
e cifoses). 
 

17 Órtese cruromaleolar para 
limitação dos movimentos do 
joelho 
(Órtese para limitação da 
amplitude dos movimentos do 
joelho.) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 15,00 123,0000 1.845,00 

18 Órtese dinâmica pélvico-crural 
tipo Atlanta / Toronto 
(Órtese pélvico crural tipo 
Atlanta / Toronto, para 
estabilização dos quadris em 
abdução, na doença de legg 
perthes.) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 10,00 493,0000 4.930,00 

19 Órtese estática imobilizadora 
axilo-palmar tipo aeroplano 
(Órtese imobilizadora axilo-
palmar tipo aeroplano para 
suporte do ombro em abdução 
de noventa (90) graus, com 
cotovelo em noventa (90) graus 
de flexão.) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
TIMA Registro 
Anvisa 
80879060014 

Unid 30,00 275,0000 8.250,00 

20 Órtese HCO tipo Philadelphia 
para imobilização da região 
cervical; 
(Órtese (HCO), tipo colar 
cervical, em espuma firme 
bivalvada com reforço em 
plástico, tipo Philadelphia). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
TIMA Registro 
Anvisa 
80879060011 

Unid 15,00 75,0000 1.125,00 

21 Órtese metálica cruropodálica 
adulto 
(Órtese cruropodálica, com 
hastes laterais em alumínio ou 
aço, articulação de joelho livre 
ou com trava de anel, ou com 
bloqueio de gatilho (trava suíça), 
articulação de tornozelo livre ou 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 6,00 900,0000 5.400,00 
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com bloqueio, adolescente e 
adultos, unilateral.) 
 

22 ÓRTESE PÉLVICO-PODÁLICA 
METÁLICA COM OU SEM 
APOIO ISQUIÁTICO (INFANTIL 
E ADOLESCENTE) (ÓRTESE 
PÉLVICO-PODÁLICA 
UNILATERAL, INFANTIL E 
ADOLESCENTE, COM 
HASTES LATERAIS 
METÁLICAS COM OU SEM 
APOIO ISQUIÁTICO, 
ARTICULAÇÃO DE QUADRIL 
LIVRE OU COM BLOQUEI 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 5,00 569,0000 2.845,00 

23 Órtese pélvico-podálica metálica 
para adulto com ou sem apoio 
isquiático 
(Órtese pelvico-podalica 
unilateral, com hastes laterais 
em alumínio ou aço, com ou sem 
apoio isquiático, articulação de 
quadril livre ou com bloqueio de 
anel, articulação de joelho com 
bloqueio por trava de anel ou 
trava de gatilho (trava suíça), 
articulação de tornozelo livre ou 
com bloqueio da flexão plantar.) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 10,00 1.137,0000 11.370,00 

24 Órtese suropodálica articulada 
em polipropileno (infantil); 
(Órtese suropodálica, unilateral, 
infantil, tipo calha posterior em 
polipropileno, articulada no 
tornozelo, com ou sem correia 
antivaro ou antivalgo de retropé). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 60,00 151,0000 9.060,00 

25 Órtese suropodálica sem 
articulação em polipropileno 
(infantil); 
(Órtese suropodálica, unilateral, 
infantil e adolescente, tipo calha 
posterior em polipropileno, sem 
articulação, com ou sem correia 
antivalgo ou antivaro no retropé). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 60,00 123,0000 7.380,00 
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26 Órtese suropodálica sem 

articulação em polipropileno 
(adulto) 
(Órtese suropodálica unilateral, 
adulto, tipo calha posterior em 
polipropileno, sem articulação, 
com ou sem correia antivalgo ou 
antivaro no retropé.) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 20,00 171,0000 3.420,00 

27 Órtese suropodálica unilateral 
articulada em polipropileno 
(adulto) 
(Órtese suropodálica unilateral, 
adulto, tipo calha posterior em 
polipropileno com articulação no 
tornozelo, com ou sem correia 
antivalgo ou antivaro de retropé.) 
 
Órtese suropodálica sem 
articulação em polipropileno 
(adulto) 
(Órtese suropodálica unilateral, 
adulto, tipo calha posterior em 
polipropileno, sem articulação, 
com ou sem correia antivalgo ou 
antivaro no retropé.) 
 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 30,00 189,0000 5.670,00 

28 Órtese tipo Sarmiento para 
úmero 
(órteses para fratura de úmero, 
tipo Sarmiento confeccionada 
em polipropileno.) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 30,00 151,0000 4.530,00 

29 Órtese TLSO tipo colete em 
metal tipo Jewett; 
(Órtese (TLSO) pré fabricada, ou 
confeccionada em metal e 
termoplástico tipo colete para 
sustentação tóraco-lombar em 
hiperextensão, com porção 
anterior rígida tipo bahler ou 
jewett). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 15,00 353,0000 5.295,00 

30 Palmilha para sustentação dos 
arcos plantares acima do 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 40,00 61,0000 2.440,00 
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número 34 (par); 
(Palmilhas para sustentação dos 
arcos plantares em couro e EVA 
para adultos, acima do numero 
trinta e quatro (34)). 
 

31 Palmilhas confeccionadas sob 
medida (par); 
(Palmilhas confeccionadas sob 
medida). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 60,00 123,5000 7.410,00 

32 Palmilhas para pés neuropáticos 
confeccionadas sob medida 
para adultos ou crianças (par); 
(Palmilhas especiais para pés 
neuropáticos, confeccionados 
sob medida 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 30,00 161,0000 4.830,00 

33 Palmilhas para sustentação dos 
arcos plantares até o número 33 
(par); 
(Palmilhas para sustentação dos 
arcos plantares em couro e EVA, 
ate o número trinta e três (33)). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 30,00 41,0000 1.230,00 

34 Prótese canadense 
endoesquelética em alumínio ou 
aço (desarticulação do quadril); 
(Prótese canadense 
endoesquelética em aço ou 
alumínio para coto muito curto 
transfemoral, desarticulado de 
quadril e hemipelvectomia 
parcial / total, com cesto pélvico 
em resina acrílica ou 
polipropileno, articulação de 
quadril monocentrica e com ou 
sem bloqueio, com ou sem 
impulsor, joelho tipo monoeixo 
ou policentrico mecânico, com 
sem impulsor, livre ou com trava 
ou com freio de atrito, revestida 
com espuma e meia cosmética 
pé sach ou articulado uniaxial, 
ou de adaptação dinâmica); 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
DILEPÉ 
Registro Anvisa 
80018110040 

Unid 5,00 4.480,0000 22.400,00 
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35 Prótese exoesquelética para 

desarticulação do joelho 
(Prótese exoesquelética para 
desarticulação do joelho, 
laminada em resina acrílica e 
fibra de carbono, com 
articulação de joelho externa em 
hastes de aço articuladas, 
encaixe de coxa em resina 
plástica ou em polipropileno ou 
em couro grosso, com elástico 
impulsor para extensão do 
joelho. Pé sach ou articulado) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
DILEPÉ 
Registro Anvisa 
80018110040 

Unid 10,00 2.840,0000 28.400,00 

36 Prótese exoesquelética passiva 
para desarticulação do punho ou 
amputação transradial 
(Prótese passiva laminada em 
resina acrílica, punho em rosca, 
mão passiva, revestida por luva 
cosmética.) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
DILEPÉ 
Registro Anvisa 
80018110039 

Unid 1,00 2.508,0000 2.508,00 

37 Prótese exoesquelética 
transfemural; 
(Prótese exoesquelética para 
amputação transfemural em 
resina acrílica e fibra de carbono. 
Encaixe quadrilátero ou de 
contenção isquiática, com ou 
sem cinto pélvico ou silesiano, 
joelho monoeixo, com ou sem 
impulsor, livre ou com trava ou 
com freio de atrito continuo, pé 
sach ou articulado). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
DILEPÉ 
Registro Anvisa 
80018110040 

Unid 40,00 2.840,0000 113.600,00 

38 Prótese exoesquelética 
transtibial com coxal ou 
manguito de coxa; 
(Prótese exoesquelética 
laminada em resina acrílica e 
fibra de carbono, para 
amputação transtibial, cartucho / 
encaixe flexível, coxal (manguito 
de coxa) conectado ao encaixe 
de resina pé sach ou articulado). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
DILEPÉ 
Registro Anvisa 
80018110040 

Unid 3,00 2.083,0000 6.249,00 
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39 Prótese exoesquelética 

transtibial tipo PTB-PTS-KBM; 
(Prótese exoesquelética tipo 
PTB, PTS ou KBM para 
amputação transtibial laminada 
em resina acrílica e fibra de 
carbono, cartucho / encaixe 
flexível pé tipo sach ou 
articulado). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
DILEPÉ 
Registro Anvisa 
80018110040 

Unid 35,00 1.516,0000 53.060,00 

40 Prótese funcional 
exoesquelética transumeral 
(Prótese funcional 
exoesquelética, para amputação 
transumeral, confeccionada em 
resina acrílica, com suspensão 
por correia em oito ou nove, 
cotovelo com bloqueio ativo em 
múltiplos estágios, punho 
universal, mão funcional com 
luva cosmética.) 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
DILEPÉ 
Registro Anvisa 
80018110039 

Unid 1,00 2.272,0000 2.272,00 

41 Prótese mamária; 
(Prótese mamaria em silicone 
inodor com capa protetora e 
soutien adaptado para 
mastectomizados). 
 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
TIMA 

Unid 30,00 151,0000 4.530,00 

42 PROTESE PARA AMPUTAÇÃO 
TIPO CHOPART (PROTESE 
LAMINADA EM RESMA 
ACRILICA REFORÇADA EM 
FIBRA DE CARBONO, PARA 
AMPUTAÇÃO DE CHOPART, 
BIVALVADA OU NÃO, COM OU 
SEM APOIO NO TENDÃO 
PATELAR, COM PÉ 
ESPECIFICO PARA COTO 
CHOPART). 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 
DILEPÉ 
Registro Anvisa 
80018110040 

Unid 10,00 1.376,0000 13.760,00 

43 Prótese tipo palmilha para 
amputação em nível do ante pé 
(Prótese tipo palmilha rígida ou 
flexível para amputação do ante 
pé, confeccionada em 
termoplástico sob medida, 
complementação distal em 

ORTOPÉDICA 
LONDRINA 

Unid 6,00 428,0000 2.568,00 
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silicone ou plastazote e 
adaptável internamente ao 
calcado comum ou ortopédico.) 
 

 
Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo 
valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um 
total R$: R$ 793.342,00 (setecentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e dois reais). 
 
 
 
Dê-se a publicação devida. 
Município de Ivaiporã, 11 de junho de 2019. 
 
 
 

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS 
PRESIDENTE 
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GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAÇÃO 

 

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 65/2019 
Inexigibilidade Nº 49/2019 
 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2018 NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
Tendo em vista que a documentação referente à Inexigibilidade n° 49/2019 atende a todos os requisitos 
do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93; 

Considerando o parecer jurídico, o qual foi favorável a homologação da presente 
Inexigibilidade; 

 
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Inexigibilidade n° 49/2019, para a 
contratação dos serviços supramencionado, com a empresa SGUBIN ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.440.816/0001-02, no valor de R$ 0,00 (). 

 
PUBLIQUE-SE 

 
Ivaiporã-PR, 11 de junho de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS 
PRESIDENTE 
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