
Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

ÍNDICE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO............................................. 01
Secretaria de Administração.....................................................01
  Divisão de Licitação.........................................................01
  Divisão de Recursos Humanos..........................10

Terça-feira, 02 de Maio de 2017

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 02 de julho de 2010

 ANO V
Edição 1004

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Saúde.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Câmara de Vereadores...........................................10
GABINETE DO PREFEITO.......................................................10

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
01/2017, modalidade Concorrência Pública, Processo 22/2017, concernente ao 
Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SIMPLES RE-
CONHECIMENTO – À PERCUSSÃO – CONSISTINDO DE ENSAIO DE 
PENETRAÇÃO DINÂMICA (SPT).  
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa FERMA ENGENHA-
RIA LTDA - EPP como vencedora do item único no valor total de R$ 49.440,00 
(Quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Abril de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 305/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa XAVIER BRINDES LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Rocha Pomba, 2083, Centro, CEP 
87303-220, telefone (44) 3525-6124, na cidade de Campo Mourão, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.588.472/0001-96. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 316/2016.
OBJETO: Aquisição de uniformes para profissionais da Secretaria Municipal 
de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.717,60 (Dois mil setecentos e dezessete reais e sessenta centavos).  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/10/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de março de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 346/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Boa 
Esperança, 2320, Fundo Canoas, CEP 89163-554, na cidade de Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.802.002/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 06/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.560,00 (Dois mil quinhentos e sessenta reais).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Abril de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 380/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Av. José Severino, 3530, Vereda dos Buritis, CEP 75.709-616, na cidade 
de Catalão, estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.027.894/0003-26.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 366/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
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Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.750,00 (Dois mil setecentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Abril de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 391/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa J. C. B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
– EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ribeirão 
Preto, 140, Jardim San Remo, CEP 86.062-390, na cidade de Londrina, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.850.663/0001-35. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 55/2017.
OBJETO: Aquisição de uma Van Minibus zero quilômetro ano de fabricação 
2016 ou 2017 e modelo 2017 para a frota do transporte escolar do Município 
de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
148.900,00 (Cento e quarenta e oito mil e novecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de Abril de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 414/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A.D.DAMINELLI – EIRELI - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua General Andrade Neves, 1108, Jar-
dim São Jorge, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, CEP 87710-040, in-
scrita no CNPJ sob nº 10.749.758/0001-80. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 17/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais médico hospitalares para as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.341,00 (Quatro mil trezentos e quarenta e um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Abril de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 422/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani 4095 A, 
Parque Industrial V, CEP 86.200-000, na cidade de Ibiporã, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.499.940/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 35/2017.
OBJETO: Aquisição de itens de gêneros alimentícios, material de copa e co-
zinha, material de embalagem e acondicionamento e material de higiene para a 
Secretaria de Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.870,40 (Dois mil oitocentos e setenta reais e quarenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Abril de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 428/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Fachin, 2210, 
Centro, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná, CEP 87703-350, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 06.974.929/0001-06.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 192/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais médicos hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e Pronto Atendimento.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 204,80 
(Duzentos e quatro reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/08/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de Abril de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 431/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  STOP CAR - SERVIÇOS DE ESTOFADOS 
LTDA - ME, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rua Ma-
noel Francisco da Rocha, 470, CEP 87.211-604, inscrita no CNPJ sob nº 
03.665.814/0001-33.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 165/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçaria para 
veículos e equipamentos, entre outros, para a Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.726,00 (Quinze mil setecentos e vinte e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/06/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Abril de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 434/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS 
CIANORTE LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida 
Santa Catariana, 682, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.200-129, 
telefone (44) 3629-3385, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.353.107/0001-86. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 46/2017.
OBJETO: Aquisição de troféus e medalhas para premiações culturais do mu-
nicípio de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.861,25 (Onze mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Abril de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 435/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa C R BARBOSA FUNILARIA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Manoel Francisco da Rocha, 
471, Complexo Industrial do Vestuário, CEP 87.211-604, telefone (44) 3629-
8247, na cidade de Cianorte, estado do Paraná,  inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.331.852/0001-35. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 58/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de funilaria, pin-
tura e correlatos para a manutenção de veículos da frota do transporte escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
154.611,46 (Cento e cinquenta e quatro reais seiscentos e onze reais e quarenta 
e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Abril de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 437/2017 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa C R BARBOSA FUNILARIA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Manoel Francisco da Rocha, 
471, Complexo Industrial do Vestuário, CEP 87.211-604, telefone (44) 3629-
8247, na cidade de Cianorte, estado do Paraná,  inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.331.852/0001-35. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 52/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção em 
porta pneumática automática, limpador de para-brisa, painel dianteiro e banco 
de motorista dos veículos da frota do transporte escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.450,00 (Dez mil quatrocentos e cinquenta reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Abril de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 440/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MARCOS HARUYOSHI NAKAMURA 
06144894900, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ipiranga, 661, 
apto 02, Zona 01, CEP 87200-254, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.160.379/0001-30. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 61/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para implementação dos serviços de segu-
rança de dados e prestação de serviços de monitoramento e acompanhamento de 
falhas de segurança em Tecnologia da Informação. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
32.000,00 (Trinta e dois mil reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Abril de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 449/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa INVIOLÁVEL CIANORTE LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Mato Grosso, 1459, Zona 2, 
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.200-300, telefone (44) 3637-
3000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.514.651/0001-50. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 362/2016.
OBJETO: Aquisição de peças de reposição do sistema de monitoramento via 
rádio e instalação de peças e componentes eletroeletrônicos de todos os estabe-
lecimentos da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
35.208,51 (Trinta e cinco mil duzentos e oito reais e cinquenta e um centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/11/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Abril de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 451/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa C R BARBOSA FUNILARIA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Manoel Francisco da Rocha, 
471, Complexo Industrial do Vestuário, CEP 87.211-604, telefone (44) 3629-
8247, na cidade de Cianorte, estado do Paraná,  inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.331.852/0001-35. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 63/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em para-choques, 

grades dianteiras e estepes para a manutenção de veículos da frota do transporte 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
43.530,00 (Quarenta e três mil quinhentos e trinta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Abril de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 452/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa J.A. DA COSTA & COSTA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Av. Pernambuco, 918, Zona 03, CEP 87209-162, inscrita no CNPJ sob 
nº CNPJ sob nº 10.597.564/0001-07. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 43/2017.
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza de tanque de combustível, solda 
e limpeza em bloco de refrigeração do sistema hidráulico e de refrigeração dos 
caminhões e equipamentos rodoviários.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.520,00 (Dez mil quinhentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Abril de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CONTINUIDADE DO CERTAME
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
26/2017, de 13 de 
Março de 2017, no uso de suas atribuições legais, convoca os participantes jul-
gados habilitados para continuidade do certame, concernente ao Edital de Lici-
tação nº 02/2017, modalidade Concorrência Pública, referente ao objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços topográficos. 
Encerrado o prazo recursal determinado pelo Art. 109, inciso I, alínea “a” da 
Lei 8.666/93 e não havendo a interposição de recurso, NOTIFICO as empresas 
habilitadas para CONTINUIDADE do certame, com a abertura da proposta de 
preços, a ser realizada no dia 04 de Maio de 2017 às 08h15.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Abril de 2017.

Gilberto Yoshio Matuo
Presidente da Comissão

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CONTINUIDADE DO CERTAME
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
35/2017, de 28 de 
Março de 2017, no uso de suas atribuições legais, convoca os participantes jul-
gados habilitados para continuidade do certame, concernente ao Edital de Lici-
tação nº 03/2017, modalidade Concorrência Pública, referente ao objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para manu-
tenção preventiva e corretiva da iluminação pública do Município de Cianorte 
e Distritos .
Encerrado o prazo recursal determinado pelo Art. 109, inciso I, alínea “a” da 
Lei 8.666/93 e não havendo a interposição de recurso, NOTIFICO as empresas 
habilitadas para CONTINUIDADE do certame, com a abertura da proposta de 
preços, a ser realizada no dia 03 de Maio de 2017 às 08h15.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Abril de 2017.

Marcos Alberto Valério
Presidente da Comissão

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CONTINUIDADE DO CERTAME
O Pregoeiro oficial , nomeado pela Portaria nº 48/2016, de 06 de 
Maio de 2016, no uso de suas atribuições legais, convoca os participantes cre-
denciados para continuidade do certame, concernente ao Edital de Licitação nº 
69/2017, modalidade Pregão Presencial, referente ao objeto: 
Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços para 
a manutenção de implementos agrícolas a ser realizada no dia 05 de Maio de 
2017 às 08h15.
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Abril de 2017.

Marcos Alberto Valério
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
55/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 82/2017, concernente a Aqu-
isição de uma Van Minibus zero quilômetro ano de fabricação 2016 ou 2017 e 
modelo 2017 para a frota do transporte escolar do Município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa J. C. B. MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS – EIRELI - EPP como vencedora do item único no valor 
total de R$ 148.900,00 (Cento e quarenta e oito mil e novecentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de Abril de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
61/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 89/2017, concernente a Con-
tratação de empresa para implementação dos serviços de segurança de dados e 
prestação de serviços de monitoramento e acompanhamento de falhas de segu-
rança em Tecnologia da Informação. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa MARCOS HA-
RUYOSHI NAKAMURA 06144894900 como vencedora dos itens 01 e 02 no 
valor total de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Abril de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 412/2015 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA ROBSON LEANDRO 
CALISTRO 02571380990, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2015.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA: Robson Leandro Calistro 02571380990, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede à Rua Sapucai 8 zona 3, na cidade de Cianorte, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.407.163/0001-60, e telefone (44) 9991-1641,  neste ato 
representada pelo Sr. Robson Leandro Calistro, portador da Cédula de Identi-
dade RG nº 60574219 e do CPF nº 025.713.809-90, residente e domiciliado em 
Cianorte.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de execução e vigência por mais doze meses com término em 08/05/2018.
 Cláusula Segunda: Reajusta-se o valor mensal a partir de 08/05/2017 de R$ 
2.755,85 (dois mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco cen-
tavos) para R$ 2.880,34 (dois mil e oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro 
centavos), acrescentando ao contrato o valor de R$ 34.564,08 (trinta e quatro 
mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) passando o contrato a 
ter o valor total de R$ 97.622,28 (noventa e sete mil e seiscentos e vinte e dois 
reais e vinte e oito centavos).
Cláusula Terceira: Dotação orçamentaria:
09.06133920015  2071 Atividades Culturais 339039 fonte 0
Cláusula Quarta: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de abril de 2017.

   Robson Leandro Calistro                                 Claudemir Romero Bongiorno
 Robson Leandro Calistro 02571380990                               Prefeito                            
                      Contratada                                          Contratante

 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
Republicado por incorreção 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA SEFE - SISTEMA 
EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA, ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 12/2017. 
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no 
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo 
seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de 
Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e 
CONTRATADA: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E 
ESCOLA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Máximo João Kopp, 167, Santa Cândida, CEP 82630-492, na cidade de 
Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.874.813/0001-00, 
telefone (41) 3218-4300, Email: marcia.maganhotto@sefesistema.com.br , 
neste ato representada por sua administradora, a Sra. Maria Cristina 
Rodrigues Swiatovski, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.461.768-4 
SSP/PR e do CPF nº 007.502.109-90, residente e domiciliado em 
Curitiba/Paraná. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o 
valor de R$ 19.948,50 (dezenove mil e novecentos e quarenta e oito reais e 
cinquenta centavos), passando o contrato a ter o valor total de R$ 186.651,00 
(cento e oitenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e um reais), conforme 
tabela abaixo: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 20 UN livro didático nº 2 para crianças de 3 anos pertencente a 
coleção brincar e pensar. SEFE R$ 139,50 R$ 2.790,00 

2 73 UN livro didático nº 3 para crianças de 4 anos pertencente a 
coleção brincar e pensar. SEFE R$ 139,50 R$ 

10.183,50 

3 50 UN livro didático nº 4 para crianças de 5 anos pertencente a 
coleção brincar e pensar. SEFE R$ 139,50 R$ 6.975,00 

Cláusula Segunda: Dotação Orçamentária: 
09.03.123650011.2.066 – Manutenção dos centros de educação infantil 
339032 fonte 103 
Cláusula Terceira: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as 
demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte 
integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de abril de 2017. 
 
 Maria Cristina Rodrigues Swiatovski Claudemir Romero Bongiorno 
SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA
 PREFEITO 
 Contratada Contratante 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 405/2016 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA ITAÚ 
UNIBANCO S.A. ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 45/2016. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e 
CONTRATADA: 
ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede à Pç Alfredo Egydio De Souza Aranha, 
100 – Torre Olavo Setubal, CEP 04.344-902, na cidade de São Paulo, estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 60.701.190/0001-04, neste ato 
representado por seus Procuradores, o Sr. Alexandre Ariel dos Santos, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 22.678.639 e do CPF nº 
162.310.308-81 e o Sr. José Alexandre Passos Gonçalves, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 6.518.001 e do CPF nº 939.814.818-87, ambos 
residentes e domiciliados em São Paulo/SP. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência até 
18/03/2018. 

 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
Republicado por incorreção 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA SEFE - SISTEMA 
EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA, ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 12/2017. 
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no 
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo 
seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de 
Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e 
CONTRATADA: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E 
ESCOLA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Máximo João Kopp, 167, Santa Cândida, CEP 82630-492, na cidade de 
Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.874.813/0001-00, 
telefone (41) 3218-4300, Email: marcia.maganhotto@sefesistema.com.br , 
neste ato representada por sua administradora, a Sra. Maria Cristina 
Rodrigues Swiatovski, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.461.768-4 
SSP/PR e do CPF nº 007.502.109-90, residente e domiciliado em 
Curitiba/Paraná. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o 
valor de R$ 19.948,50 (dezenove mil e novecentos e quarenta e oito reais e 
cinquenta centavos), passando o contrato a ter o valor total de R$ 186.651,00 
(cento e oitenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e um reais), conforme 
tabela abaixo: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 20 UN livro didático nº 2 para crianças de 3 anos pertencente a 
coleção brincar e pensar. SEFE R$ 139,50 R$ 2.790,00 

2 73 UN livro didático nº 3 para crianças de 4 anos pertencente a 
coleção brincar e pensar. SEFE R$ 139,50 R$ 

10.183,50 

3 50 UN livro didático nº 4 para crianças de 5 anos pertencente a 
coleção brincar e pensar. SEFE R$ 139,50 R$ 6.975,00 

Cláusula Segunda: Dotação Orçamentária: 
09.03.123650011.2.066 – Manutenção dos centros de educação infantil 
339032 fonte 103 

Cláusula Segunda: 
Reajusta-se o valor do item 1 de R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos) 
para R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos). 
Cláusula Terceira:  
3.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 5.272,79 (cinco mil duzentos e 
setenta e dois reais e setenta e nove centavos) conforme quadro abaixo: 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 2.263 SVÇ 

Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de 
pagamentos, arrecadação e o recebimento de todos os impostos, 

taxas, multas, contribuições e quaisquer outras receitas que forem 
devidas ao município, por quaisquer contribuintes, 

obrigatoriamente em padrão FEBRABAN por intermédio de suas 
agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores 

arrecadados 

R$ 2,33 R$ 
5.272,79 

3.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 10.274,02 (dez mil 
duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos). 
Cláusula Quarta:  
Dotação Orçamentária: 
05.03.04.123.0004.2.017 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

3.3.90.39 - Fonte 0.  

Cláusula Quinta: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de março de 2017. 
 
 Alexandre Ariel dos Santos  Claudemir Romero Bongiorno  
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. Prefeito 
              Contratado                                            Contratante 

José Alexandre Passos Gonçalves 
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 

Contratado 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 19/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
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Cláusula Segunda: 
Reajusta-se o valor do item 1 de R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos) 
para R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos). 
Cláusula Terceira:  
3.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 5.272,79 (cinco mil duzentos e 
setenta e dois reais e setenta e nove centavos) conforme quadro abaixo: 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 2.263 SVÇ 

Contratação de instituição financeira para prestação de serviços de 
pagamentos, arrecadação e o recebimento de todos os impostos, 

taxas, multas, contribuições e quaisquer outras receitas que forem 
devidas ao município, por quaisquer contribuintes, 

obrigatoriamente em padrão FEBRABAN por intermédio de suas 
agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores 

arrecadados 

R$ 2,33 R$ 
5.272,79 

3.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 10.274,02 (dez mil 
duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos). 
Cláusula Quarta:  
Dotação Orçamentária: 
05.03.04.123.0004.2.017 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

3.3.90.39 - Fonte 0.  

Cláusula Quinta: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de março de 2017. 
 
 Alexandre Ariel dos Santos  Claudemir Romero Bongiorno  
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. Prefeito 
              Contratado                                            Contratante 

José Alexandre Passos Gonçalves 
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 

Contratado 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 19/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 01/2017, homologado em 
31/01/2017. 
Valor Homologado: R$ 149.318,50 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e 
dezoito reais e cinquenta  centavos) 
Objeto: Aquisição de câmaras de ar, protetores e pneus para automóveis e 
equipamentos rodoviários da secretaria de serviços municipais (com reserva 
de cota). 
Empresa: A A SANTOS PNEUS EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Valor unitário  Valor Total Marca 

3 50 câmara de ar 17.5-25 com bico longo. 214,00 10.700,00 qbom 
4 50 câmara de ar 17.5-25 com bico curto. 198,00 9.900,00 Qbom 
8 50 câmara de ar 900-20. 64,00 3.200,00 Qbom 

10 4 pneu 12.4-24 comum com 8 lonas com 
câmara. 945,00 3.780,00 Honour r1/lefort 

14 30 pneu 750-16 comum liso, com câmara e 
protetor, com no mínimo 12 lonas. 494,00 14.820,00 Godridecr832/qbom/carreteiro 

16 50 pneu comum 900-20 comum liso 14 
lonas com câmara e protetor. 740,00 37.000,00 Godridecr942/qbom/carreteiro 

17 26 pneu 215/75 r17.5 16 lonas liso. 529,00 13.754,00 Linglong/llf86 
18 15 protetor de aro 16. 15,90 238,50 Carreteiro 
20 12 protetor de aro 24. 35,00 420,00 carreteiro 

27 8 pneu 700-16 comum liso com câmara 10 
lonas. 458,00 3.664,00 Godridecr832/qbom 

28 4 pneu 205-75 r16 8 lonas. carga 398,00 1.592,00 chengshan 
30 6 pneu 12,5/80-18 12 lonas com câmara.  1.100,00 6.600,00 Titan/contractor 

35* 45 
pneu comum 1.000-20 comum, liso com 
16 lonas com câmara e protetor.(reserva 

de cotas) 
970,00 43.650,00 Vikrant 

tracking/qbom/carreteiro 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de janeiro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 20/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 01/2017, homologado em 
31/01/2017. 
Valor Homologado: R$ 54.186,00 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e 
seis reais) 
Objeto: Aquisição de câmaras de ar, protetores e pneus para automóveis e 
equipamentos rodoviários da secretaria de serviços municipais (com reserva 
de cota). 
Empresa: A M MENDES – ACESSÓRIOS - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Valor unitário  Valor Total Marca 

5 4 câmara de ar 18.4.15-34. 233,00 932,00 qbom 
6 30 câmara de ar 750-16 com bico curto. 38,00 1.140,00 qbom 

7 8 câmara de ar 750-18 com bico curto. (para 
trator agricola). 53,00 424,00 qbom 

12 4 pneu 18.4 15-30 comum, com no mínimo 
10 lonas, com câmara. 2.485,00 9.940,00 Firestone/qbom 

13 4 pneu agricola 7.50-18 comum com no 
mínimo 08 lonas, com câmara. 469,00 1.876,00 Titan/qbom 

22 8 pneu 1.100-22 comum liso 16 lonas com 
câmara e protetor. 1.264,00 10.112,00 Goodyear/qbom/carreteiro 

23 44 pneu 175/70 r13. 163,00 7.172,00 Bridgestone/seiberling 
25 20 pneu 175/65 - r14. 214,00 4.280,00 Bridgestone/seiberling 
26 4 pneu 255/75 r15. 479,00 1.916,00 Firestone/destination 
29 14 pneu 275/80 r22,5 liso. 1.171,00 16.394,00 Bridgestone/dayton 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de janeiro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 21/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 01/2017, homologado em 
31/01/2017. 
Valor Homologado: R$ 379.927,00 (trezentos e setenta e nove mil e 
novecentos e vinte e sete reais). 
Objeto: Aquisição de câmaras de ar, protetores e pneus para automóveis e 
equipamentos rodoviários da secretaria de serviços municipais (com reserva 
de cota). 
Empresa: GL COMERCIAL EIRELI - ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Valor unitário  Valor Total Marca 

1 100 câmara de ar 1.000-20. 83,00 8.300,00 Bbw v3 
2 100 câmara de ar 1.400-24. 157,00 15.700,00 Bbw km24 

9 23 pneu 1.400-24, comum com 16 lonas completo com 
câmara e protetor. 2.035,00 46.805,00 Superguider 

g2bbw tr220 

Objeto: Aquisição de câmaras de ar, protetores e pneus para automóveis e 
equipamentos rodoviários da secretaria de serviços municipais (com reserva 
de cota). 
Empresa: A M MENDES – ACESSÓRIOS - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Valor unitário  Valor Total Marca 

5 4 câmara de ar 18.4.15-34. 233,00 932,00 qbom 
6 30 câmara de ar 750-16 com bico curto. 38,00 1.140,00 qbom 

7 8 câmara de ar 750-18 com bico curto. (para 
trator agricola). 53,00 424,00 qbom 

12 4 pneu 18.4 15-30 comum, com no mínimo 
10 lonas, com câmara. 2.485,00 9.940,00 Firestone/qbom 

13 4 pneu agricola 7.50-18 comum com no 
mínimo 08 lonas, com câmara. 469,00 1.876,00 Titan/qbom 

22 8 pneu 1.100-22 comum liso 16 lonas com 
câmara e protetor. 1.264,00 10.112,00 Goodyear/qbom/carreteiro 

23 44 pneu 175/70 r13. 163,00 7.172,00 Bridgestone/seiberling 
25 20 pneu 175/65 - r14. 214,00 4.280,00 Bridgestone/seiberling 
26 4 pneu 255/75 r15. 479,00 1.916,00 Firestone/destination 
29 14 pneu 275/80 r22,5 liso. 1.171,00 16.394,00 Bridgestone/dayton 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de janeiro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 21/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 01/2017, homologado em 
31/01/2017. 
Valor Homologado: R$ 379.927,00 (trezentos e setenta e nove mil e 
novecentos e vinte e sete reais). 
Objeto: Aquisição de câmaras de ar, protetores e pneus para automóveis e 
equipamentos rodoviários da secretaria de serviços municipais (com reserva 
de cota). 
Empresa: GL COMERCIAL EIRELI - ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Valor unitário  Valor Total Marca 

1 100 câmara de ar 1.000-20. 83,00 8.300,00 Bbw v3 
2 100 câmara de ar 1.400-24. 157,00 15.700,00 Bbw km24 

9 23 pneu 1.400-24, comum com 16 lonas completo com 
câmara e protetor. 2.035,00 46.805,00 Superguider 

g2bbw tr220 
carreteiro r 24 

11 24 pneu 17.5-25 comum 16 lonas, com câmara e 
protetor. 2.580,00 61.920,00 

Superguider 
g2bbw tr220 
carreteiro r 25 

15 135 pneu comum 1.000-20 comum, liso com 16 lonas 
com câmara e protetor. 975,00 131.625,00 Goodride cr942 

linglong r16 
19 60 protetor de aro 20. 18,00 1.080,00 linglong r20 
21 30 protetor de aro 25.  98,00 2.940,00 Carreteiro r25 
24 20 pneu 185 r14 8 lonas. carga 266,00 5.320,00 x-bri cargo plus 

31 6 pneu 19,5 -24 10 lonas com câmara. 2.092,00 12.552,00 Superguider r4 
bbwtr 218 

32 12 pneu 20.5-25  16 lonas com câmara.  3.675,00 44.100,00 Superguider e3 
bbwtr 220 

33* 7 pneu 1.400-24, comum com 16 lonas completo com 
câmara e protetor.(reserva de cotas) 2.035,00 14.245,00 

Superguider g2 
bbwtr 220 
carreteiro r24 

34* 8 pneu 17.5-25 comum 16 lonas, com câmara e 
protetor.(reserva de cotas). 2.580,00 20.640,00 

Superguider g2 
bbwtr 220 
carreteiro r25 

36* 4 pneu 20.5-25  16 lonas com câmara. (reserva de 
cotas) 3.675,00 14.700,00 Superguider r3 

bbwtr 220  

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de janeiro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 89/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 17/2017, homologado em 
31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 63.347,50 (Sessenta e três mil trezentos e quarenta e 
sete reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

26 400 UN detergente enzimático, frasco contendo no mínimo 1 l. 
unidade. KELLDRIN 17,70 7.080,00 

37 100 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

adulto, fio metálico dobrável, haste flexível, 
autoclavável, embalagem individual. unidade 

OXIGEL 20,00 2.000,00 

38 100 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

infantil, fio metálico dobrável, haste flexível, 
autoclavável, embalagem individual. unidade 

OXIGEL 20,00 2.000,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

54 150 UN pinça adson com dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 9,50 1.425,00 

55 150 UN pinça adson sem dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 9,50 1.425,00 

56 200 UN pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço 
inoxidável, embalagem plástica individual. unidade. WELDON 6,33 1.266,00 

57 200 UN pinça anatômica dissecção 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 6,33 1.266,00 

58 200 UN pinça halsted mosquito reta 10cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,36 2.872,00 

59 200 UN pinça kelly curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 11,33 2.266,00 

60 200 UN pinça kelly reta 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. WELDON 17,49 3.498,00 

61 110 UN pinça kocher curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 25,00 2.750,00 

62 10 UN pinça kocher reta 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,00 140,00 

64 50 UN porta agulha mayo hegar 16cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,00 700,00 

77 200 UN sonda nasogástrica curta nº 18. unidade. BIOSANI 0,61 122,00 

117 8.000 UN soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 100ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,07 8.560,00 

118 8.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 250ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,71 13.680,00 

122 150 UN 

termômetro digital axilar clínico, aprovado pelo 
inmetro, 100% a prova d`água, possui visor de cristal 

líquido, indicador de pilha fraca, memória para a 
última temperatura medida, função auto-desligamento 
após 10 minutos e sem uso e, indicador sonoro com 

tipos diferenciados de alerta para temperatura normal e 
febril, acompanha capa de acrílico para proteção. 

unidade. 

LAMEDID-
SOLIDOR-

PROCARES 
10,22 1.533,00 

124 100 UN tesoura iris curva 15cm, em aço cirúrgico, embalagem 
individual. unidade. WELDON 22,89 2.289,00 

125 100 UN tesoura iris reta 15cm, em aço cirúrgico, embalagem 
individual. uunidade. WELDON 18,44 1.844,00 

126 150 UN tesoura mayo curva 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 24,21 3.631,50 

127 150 UN tesoura mayo reta 15cm, em aço cirúrgico, embalagem 
plástica individual. unidade. WELDON 20,00 3.000,00 

TOTAL GERAL DE R$ 63.347,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 90/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 17/2017, homologado em 
31/03/2017. 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

54 150 UN pinça adson com dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 9,50 1.425,00 

55 150 UN pinça adson sem dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 9,50 1.425,00 

56 200 UN pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço 
inoxidável, embalagem plástica individual. unidade. WELDON 6,33 1.266,00 

57 200 UN pinça anatômica dissecção 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 6,33 1.266,00 

58 200 UN pinça halsted mosquito reta 10cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,36 2.872,00 

59 200 UN pinça kelly curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 11,33 2.266,00 

60 200 UN pinça kelly reta 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. WELDON 17,49 3.498,00 

61 110 UN pinça kocher curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 25,00 2.750,00 

62 10 UN pinça kocher reta 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,00 140,00 

64 50 UN porta agulha mayo hegar 16cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,00 700,00 

77 200 UN sonda nasogástrica curta nº 18. unidade. BIOSANI 0,61 122,00 

117 8.000 UN soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 100ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,07 8.560,00 

118 8.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 250ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,71 13.680,00 

122 150 UN 

termômetro digital axilar clínico, aprovado pelo 
inmetro, 100% a prova d`água, possui visor de cristal 

líquido, indicador de pilha fraca, memória para a 
última temperatura medida, função auto-desligamento 
após 10 minutos e sem uso e, indicador sonoro com 

tipos diferenciados de alerta para temperatura normal e 
febril, acompanha capa de acrílico para proteção. 

unidade. 

LAMEDID-
SOLIDOR-

PROCARES 
10,22 1.533,00 

124 100 UN tesoura iris curva 15cm, em aço cirúrgico, embalagem 
individual. unidade. WELDON 22,89 2.289,00 

125 100 UN tesoura iris reta 15cm, em aço cirúrgico, embalagem 
individual. uunidade. WELDON 18,44 1.844,00 

126 150 UN tesoura mayo curva 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 24,21 3.631,50 

127 150 UN tesoura mayo reta 15cm, em aço cirúrgico, embalagem 
plástica individual. unidade. WELDON 20,00 3.000,00 

TOTAL GERAL DE R$ 63.347,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 90/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 17/2017, homologado em 
31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 13.494,40 (Treze mil quatrocentos e noventa e 
quatro reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

6 200 UN 

atadura gessada, medindo 6cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

propriedades enrijecedoras, sem desprendimento de 
gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte, em forma 

contínua e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do produto, a 

apresentação do produto deverá obedecer à legislação 
atual vigente. unidade. 

BIOTEXTIL 0,55 110,00 

20 1.000 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 7 litros. unidade. DESCARBOX 2,04 2.040,00 

21 1.400 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 13 litros. unidade. DESCARBOX 2,54 3.556,00 

22 130 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 20 litros. unidade. DESCARBOX 3,85 500,50 

25 50 Pct 

compressa cirúrgica (campo operatório) 45x50cm, 
confeccionada com fios 100% algodão em tecido 
quádruplo com ou sem fio radiopaco, resultado do 
entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a 

compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas, 
de fácil manuseio, possui um cadarço duplo em forma 

de alça, não solta fiapos, laterais com costura 
permitindo maior segurança, com alta capacidade de 

reter líquido. pacote com 50 unidades. 

ERIMAR 38,45 1.922,50 

31 200 UN 

escova cervical, não estéril, embalada em papel 
cirúrgico, possui cerda com filamentos de nylon 

sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste 
(cabo) plástico fabricado em poliestireno cristal (ps) 

atóxico e resistente, medidas aproximadas: haste: 
aproximadamente 180mm, comprimento da ponta 
ativa: aproximadamente 20mm, formato da ponta 
ativa: cone, comprimento total: aproximadamente 

200mm. unidade. 

ADLIN 0,22 44,00 

32 17 Cx. fio categute simples 2.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 66,20 1.125,40 

48 300 Cx. 

luva plástica estéril, tamanho único, descartável, 
ambidestra, sensibilidade táctil, boa selagem em toda 
a sua extensão, embalagem individual, com data de 

validade, dados de identificação e procedência e tipo 
de esterilização. pacote com 100 unidades. 

DESCARPACK 7,82 2.346,00 

68 18.500 UN seringa descartável com 5ml, sem agulha. unidade. DESCARPACK 0,10 1.850,00 
TOTAL GERAL DE R$ 13.494,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 127/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Concorrência Pública sob nº 01/2017, homologado 
em 24/04/2017. 
Valor Homologado: R$ 49.440,00 (Quarenta e nove mil quatrocentos e 
quarenta reais). 
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM 
DE SIMPLES RECONHECIMENTO – À PERCUSSÃO – CONSISTINDO 
DE ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA (SPT).  
Empresa: FERMA ENGENHARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 60 Svç 
Unidade de perfuração tipo sondagem de solo, por ensaio de 
penetração dinâmica (spt) incluso deslocamento, transporte e 

montagem de equipamentos com profundidade máxima de até 20m. 

R$ 
49.440,00 

R$ 
49.440,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de Abril de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 263/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 160.038,40 (Cento e sessenta mil trinta e oito reais e 
quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 127/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Concorrência Pública sob nº 01/2017, homologado 
em 24/04/2017. 
Valor Homologado: R$ 49.440,00 (Quarenta e nove mil quatrocentos e 
quarenta reais). 
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM 
DE SIMPLES RECONHECIMENTO – À PERCUSSÃO – CONSISTINDO 
DE ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA (SPT).  
Empresa: FERMA ENGENHARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 60 Svç 
Unidade de perfuração tipo sondagem de solo, por ensaio de 
penetração dinâmica (spt) incluso deslocamento, transporte e 

montagem de equipamentos com profundidade máxima de até 20m. 

R$ 
49.440,00 

R$ 
49.440,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de Abril de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 263/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 160.038,40 (Cento e sessenta mil trinta e oito reais e 
quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

1 1.000 Pct abaixador de língua, em madeira, descartável, tipo 
espátula. pacote com 100 unidades. THEOTO 2,85 2.850,00 

4 5.000 UN 
água destilada, ampola com 5ml (5cc), solução 
injetável, límpida, estéril e apirogênica, para 

aplicação intravenosa. unidade. 
ISOFARMA 0,17 850,00 

11 2.800 UN álcool etílico hidratado, 70 °gl, frasco contendo 
1000ml. unidade. PROLINK 3,85 10.780,00 

12 400 UN 

algodão hidrófilo, em manta fina, espessura 
uniforme, camadas sobre postas, regularmente 

compacto, aspecto homogêneo, macio, cor branca, 
absorvente, inodoro, enrolado em papel apropriado 

de cor azul em toda a sua extensão, embalagem 
plástica individual, com dados de identificação e 

procedência, pacote contendo 500g. unidade. 

MINAS REY 7,89 3.156,00 

19 35 UN aspirador de secreções, portátil, conforme termo de 
referência. NS 374,00 13.090,00 

46 400 UN 

catéter tipo óculos, tamanho único, esterilizado por 
óxido de etileno, apirogênico, embalado com filme 

plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 
pétala, com data de validade e dados de identificação 

e procedência em embalagem individual. unidade. 

MED SONDA 0,81 324,00 

83 1.400 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 

16mm x 50m, embalagem individual com data de 
validade e dados de identificação.  unidade. 

HOSPFLEX 1,94 2.716,00 

84 1.300 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 2,5cm x 
10m, confeccionado em não tecido microporoso no 
dorso, e a face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, enrolado em 
carretel, embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência e registro no m. s. 
unidade. 

MISSNER 1,83 2.379,00 

85 1.100 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 5,0cm x 
10m, confeccionado em não tecido microporoso no 
dorso, e a face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, enrolado em 
carretel, embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência e registro no m. s. 
unidade. 

MISSNER 3,37 3.707,00 

91 36 UN glicerina líquida, 100%, frasco com no mínimo 1 l. 
unidade. RIO QUIMICA 12,80 460,80 

92 9.000 UN hipoclorito de sódio 1%, pastilhas para dissolução 
em 1 litro de água. unidade. 

RIO 
QUIMICA 1,98 17.820,00 

100 50 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco com no 
mínimo 1000ml. unidade. VIC PHARMA 20,90 1.045,00 

117 465 Cx. 

máscara descartável, com elástico, 3 dobras com 
filtro, tripla proteção, hipoalergênica, atóxica, 

confeccionada em tela não tecido, com presilha para 
moldar o nariz, formato anatômico com prega central 

no sentido horizontal, proporcionando adequada 
cobertura do rosto e filtragem bacteriana no duplo 
sentido, embalada com data de validade e dados de 
identificação e procedência e registro no m. s. caixa 

com 50 unidades. 

PHARMATEX 6,07 2.822,55 

121 100 UN 

papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo, 
fabricado com matérias primas de alta qualidade, 

ótima sensibilidade para impressão térmica e 
excelente fixação, aceita registro por cabeça térmica, 

sem contato com o papel, formato bobina, largura 
216mm, extensão da bobina 30m. unidade. 

TECNOPRINT 22,80 2.280,00 

129 1.050 UN p. v. p. i. solução de iodopolividona a 10%, tópica, 
aquosa, frasco almotolia com 100ml. unidade. RIO QUIMICA 1,97 2.068,50 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

130 900 UN 
p.v.p.i. solução de iodopolividona a 10%, 

degermante, com tensoativos, frasco almotolia com 
100ml. unidade. 

RIO QUIMICA 2,10 1.890,00 

131 105 UN p. v. p. i. solução de iodopolividona a 10%, tópica, 
aquosa, frasco com 1 l. unidade. VIC PHARMA 12,19 1.279,95 

132 90 UN 
p.v.p.i. solução de iodopolividona a 10%, 

degermante, com tensoativos, frasco com 1l. 
unidade. 

VIC PHARMA 12,28 1.105,20 

149 6.000 UN seringa descartável com 1ml, com agulha 
13x0,45mm. unidade. DESCARPACK 0,16 960,00 

150 32.000 UN seringa descartável com 3ml, sem agulha. unidade. SR 0,09 2.880,00 
151 20.000 UN seringa descartável com 5ml, sem agulha. unidade. SR 0,14 2.800,00 
152 13.000 UN seringa descartável com 10ml, sem agulha. unidade. SR 0,20 2.600,00 
153 20.000 UN seringa descartável com 20ml, sem agulha. unidade. SR 0,30 6.000,00 
168 200 UN sonda nasogástrica curta nº 08. unidade. MED SONDA 0,47 94,00 
171 200 UN sonda nasogástrica curta nº 14. unidade. MARKMED 0,56 112,00 
172 200 UN sonda nasogástrica curta nº 16. unidade. MARKMED 0,65 130,00 
180 200 UN sonda nasogástrica longa nº 14. unidade. MED SONDA 0,83 166,00 
181 200 UN sonda nasogástrica longa nº 16. unidade. MED SONDA 0,94 188,00 
182 200 UN sonda nasogástrica longa nº 18. unidade. MED SONDA 1,04 208,00 
184 200 UN sonda nasogástrica longa nº 22. unidade. MED SONDA 1,35 270,00 
190 1.000 UN sonda para aspiração traqueal nº 16. unidade. MED SONDA 0,59 590,00 

209 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. MED SONDA 0,49 98,00 

210 3.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 08. unidade. MED SONDA 0,44 1.320,00 

211 7.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 10. unidade. MARKMED 0,52 3.640,00 

212 22.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 12. unidade. MED SONDA 0,55 12.100,00 

213 5.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 14. unidade. MED SONDA 0,60 3.000,00 

214 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 16. unidade. MED SONDA 0,64 128,00 

215 100 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 18. unidade. MED SONDA 0,69 69,00 

219 8.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
100ml. unidade. SANOBIOL 1,88 15.040,00 

223 3.000 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 250ml. unidade. HALEX ISTAR 2,26 6.780,00 

224 1.000 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 500ml. unidade. HALEX ISTAR 3,15 3.150,00 

225 1.000 UN soro glico-fisiológico (5%+ 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 1000ml. unidade. HALEX ISTAR 5,27 5.270,00 

226 1.000 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 
250ml. unidade. SANOBIOL 2,33 2.330,00 

227 1.000 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. SANOBIOL 3,15 3.150,00 

228 500 UN soro ringer com lactato, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. SANOBIOL 2,99 1.495,00 

235 2.800 UN 
termômetro clínico prismático, faixa de medição de 
35º a 42º, acompanha tubo de pvc com tampa para 

proteção. unidade. 
PREMIUM 4,34 12.152,00 

244 210 UN 
touca descartável, com elástico, cor branca, não 

estéril, atóxica, 100% polipropileno, não inflamável. 
pacote com 100 unidades. 

DESCARPCK 5,64 1.184,40 

246 500 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco almotolia 
com no mínimo 100ml. unidade. RIO QUIMICA 3,02 1.510,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

130 900 UN 
p.v.p.i. solução de iodopolividona a 10%, 

degermante, com tensoativos, frasco almotolia com 
100ml. unidade. 

RIO QUIMICA 2,10 1.890,00 

131 105 UN p. v. p. i. solução de iodopolividona a 10%, tópica, 
aquosa, frasco com 1 l. unidade. VIC PHARMA 12,19 1.279,95 

132 90 UN 
p.v.p.i. solução de iodopolividona a 10%, 

degermante, com tensoativos, frasco com 1l. 
unidade. 

VIC PHARMA 12,28 1.105,20 

149 6.000 UN seringa descartável com 1ml, com agulha 
13x0,45mm. unidade. DESCARPACK 0,16 960,00 

150 32.000 UN seringa descartável com 3ml, sem agulha. unidade. SR 0,09 2.880,00 
151 20.000 UN seringa descartável com 5ml, sem agulha. unidade. SR 0,14 2.800,00 
152 13.000 UN seringa descartável com 10ml, sem agulha. unidade. SR 0,20 2.600,00 
153 20.000 UN seringa descartável com 20ml, sem agulha. unidade. SR 0,30 6.000,00 
168 200 UN sonda nasogástrica curta nº 08. unidade. MED SONDA 0,47 94,00 
171 200 UN sonda nasogástrica curta nº 14. unidade. MARKMED 0,56 112,00 
172 200 UN sonda nasogástrica curta nº 16. unidade. MARKMED 0,65 130,00 
180 200 UN sonda nasogástrica longa nº 14. unidade. MED SONDA 0,83 166,00 
181 200 UN sonda nasogástrica longa nº 16. unidade. MED SONDA 0,94 188,00 
182 200 UN sonda nasogástrica longa nº 18. unidade. MED SONDA 1,04 208,00 
184 200 UN sonda nasogástrica longa nº 22. unidade. MED SONDA 1,35 270,00 
190 1.000 UN sonda para aspiração traqueal nº 16. unidade. MED SONDA 0,59 590,00 

209 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. MED SONDA 0,49 98,00 

210 3.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 08. unidade. MED SONDA 0,44 1.320,00 

211 7.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 10. unidade. MARKMED 0,52 3.640,00 

212 22.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 12. unidade. MED SONDA 0,55 12.100,00 

213 5.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 14. unidade. MED SONDA 0,60 3.000,00 

214 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 16. unidade. MED SONDA 0,64 128,00 

215 100 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 18. unidade. MED SONDA 0,69 69,00 

219 8.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
100ml. unidade. SANOBIOL 1,88 15.040,00 

223 3.000 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 250ml. unidade. HALEX ISTAR 2,26 6.780,00 

224 1.000 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 500ml. unidade. HALEX ISTAR 3,15 3.150,00 

225 1.000 UN soro glico-fisiológico (5%+ 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 1000ml. unidade. HALEX ISTAR 5,27 5.270,00 

226 1.000 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 
250ml. unidade. SANOBIOL 2,33 2.330,00 

227 1.000 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. SANOBIOL 3,15 3.150,00 

228 500 UN soro ringer com lactato, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. SANOBIOL 2,99 1.495,00 

235 2.800 UN 
termômetro clínico prismático, faixa de medição de 
35º a 42º, acompanha tubo de pvc com tampa para 

proteção. unidade. 
PREMIUM 4,34 12.152,00 

244 210 UN 
touca descartável, com elástico, cor branca, não 

estéril, atóxica, 100% polipropileno, não inflamável. 
pacote com 100 unidades. 

DESCARPCK 5,64 1.184,40 

246 500 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco almotolia 
com no mínimo 100ml. unidade. RIO QUIMICA 3,02 1.510,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 264/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 279.798,10 (duzentos e setenta e nove mil setecentos 
e noventa e oito reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: A.D.DAMINELLI – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

5 100 Cx. 

agulha descartável 13x0,45mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade, dados de identificação 
e procedência em embalagem individual. caixa com 

100 unidades. 

NIPRO 6,15 615,00 

6 60 Cx. 

agulha descartável, 20x0,55mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade, dados de identificação 
e procedência em embalagem individual. caixa com 

100 unidades. 

NIPRO 5,40 324,00 

9 10 Cx. 

agulha descartável, 30x0,70mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade, dados de identificação 
e procedência em embalagem individual. caixa com 

100 unidades. 

NIPRO 6,10 61,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

10 400 Cx. 

agulha descartável, 40x1,20mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade, dados de identificação 
e procedência em embalagem individual. caixa com 

100 unidades. 

DESCARPACK 7,31 2.924,00 

58 4.500 Pct 

compressa de gaze hidrófila, confeccionada em fios 
100% algodão, em tecido tipo tela, com oito 
camadas e cinco dobras, com dimensão de 

7,5x7,5cm, não estéril com no mínimo 13 fios/cm², 
dimensão aberta 13x27cm, textura uniforme, com 
boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, 

cor branca, macia, isenta de impurezas, trama 
fechada, sem desfiamento, com data de validade, 
dados de identificação e procedência. pacote com 

500 unidades. 

CLEAN 14,00 63.000,00 

63 500 UN 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) 
nº19, descartável, estéril, atóxico, com agulha em 

aço inoxidável siliconizada, com bísel trifacetado, de 
afiação precisa, parede fina, asa para punção e 
fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 

transparente, conector tipo luerlok, com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme 

calibre da agulha, embalagem individual que permita 
abertura asséptica, com data de validade, dados de 
identificação, procedência e tipo de esterilização. 

unidade. 

LAMEDID 0,19 95,00 

64 20.000 UN 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) 
nº21, descartável, estéril, atóxico, com agulha em 

aço inoxidável siliconizada, com bísel trifacetado, de 
afiação precisa, parede fina, asa para punção e 
fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 

transparente, conector tipo luerlok, com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme 

calibre da agulha, embalagem individual que permita 
abertura asséptica, com data de validade, dados de 
identificação, procedência e tipo de esterilização. 

unidade. 

LAMEDID 0,19 3.800,00 

65 23.000 UN 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) 
nº23, descartável, estéril, atóxico, com agulha em 

aço inoxidável siliconizada, com bísel trifacetado, de 
afiação precisa, parede fina, asa para punção e 
fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 

transparente, conector tipo luerlok com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme 

calibre da agulha, embalagem individual que permita 
abertura asséptica, com data de validade, dados de 
identificação, procedência e tipo de esterilização. 

unidade. 

LAMEDID 0,19 4.370,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

66 10.000 Cx. 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) 
nº25, descartável, estéril, atóxico, com agulha em 

aço inoxidável siliconizada, com bísel trifacetado, de 
afiação precisa, parede fina, asa para punção e 
fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 

transparente, conector tipo luerlok com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme 

calibre da agulha, embalagem individual que permita 
abertura asséptica, com data de validade, dados de 
identificação, procedência e tipo de esterilização. 

caixa com 50 unidades. 

LAMEDID 0,19 1.900,00 

72 700 UN 

esparadrapo impermeável, 10cm x 4,50m, cor 
branca, confeccionado em tecido com fios de 
algodão revestido com massa adesiva de boa 

aderência, hipoalergênico, enrolado em carretel, 
embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência. unidade. 

MISSNER 4,94 3.458,00 

106 700 Cx. 

luva de procedimento tamanho g, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 11.830,00 

107 2.000 Cx. 

luva de procedimento tamanho m, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 33.800,00 

108 2.150 Cx. 

luva de procedimento tamanho p, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 36.335,00 

109 1.300 Cx. 

luva para procedimento tamanho pp, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente à tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 21.970,00 

122 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 5cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 19,50 1.560,00 

123 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 8cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 31,00 2.480,00 

124 350 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 39,00 13.650,00 

125 350 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 58,00 20.300,00 

126 15 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 78,00 1.170,00 

127 10 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 30cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 118,00 1.180,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

66 10.000 Cx. 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) 
nº25, descartável, estéril, atóxico, com agulha em 

aço inoxidável siliconizada, com bísel trifacetado, de 
afiação precisa, parede fina, asa para punção e 
fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 

transparente, conector tipo luerlok com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme 

calibre da agulha, embalagem individual que permita 
abertura asséptica, com data de validade, dados de 
identificação, procedência e tipo de esterilização. 

caixa com 50 unidades. 

LAMEDID 0,19 1.900,00 

72 700 UN 

esparadrapo impermeável, 10cm x 4,50m, cor 
branca, confeccionado em tecido com fios de 
algodão revestido com massa adesiva de boa 

aderência, hipoalergênico, enrolado em carretel, 
embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência. unidade. 

MISSNER 4,94 3.458,00 

106 700 Cx. 

luva de procedimento tamanho g, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 11.830,00 

107 2.000 Cx. 

luva de procedimento tamanho m, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 33.800,00 

108 2.150 Cx. 

luva de procedimento tamanho p, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 36.335,00 

109 1.300 Cx. 

luva para procedimento tamanho pp, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente à tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 21.970,00 

122 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 5cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 19,50 1.560,00 

123 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 8cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 31,00 2.480,00 

124 350 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 39,00 13.650,00 

125 350 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 58,00 20.300,00 

126 15 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 78,00 1.170,00 

127 10 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 30cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 118,00 1.180,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

160 100 UN 

sonda de foley nº 12, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

161 100 UN 

sonda de foley nº 14, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 2,77 277,00 

162 200 UN 

sonda de foley nº 16, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 764,00 

163 200 UN 

sonda de foley nº 18, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 648,00 

164 100 UN 

sonda de foley nº 20, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

165 100 UN 

sonda de foley nº 22, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 324,00 

166 100 UN 

sonda de foley nº 24, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,70 370,00 

200 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 211,50 

201 70 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 296,10 

202 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 262,50 

203 90 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 472,50 

204 90 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 472,50 

205 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 211,50 

206 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 9,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 262,50 

220 9.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
250ml. unidade. FRESENIUS 2,26 20.340,00 

221 5.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. FRESENIUS 2,98 14.900,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

222 3.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
1000ml. unidade. FRESENIUS 4,80 14.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 265/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 150.963,69 (Cento e cinquenta mil novecentos e 
sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

7 500 Cx. 

agulha descartável, 25x0,70mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromo níquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade, dados de identificação 
e procedência em embalagem individual. caixa com 

100 unidades. 

THEOTO 6,15 3.075,00 

8 95 Cx. 

agulha descartável, 25x0,80mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade, dados de identificação 
e procedência, em embalagem individual. caixa com 

100 unidades. 

SOLIDOR 6,39 607,05 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

222 3.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
1000ml. unidade. FRESENIUS 4,80 14.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 265/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 150.963,69 (Cento e cinquenta mil novecentos e 
sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

7 500 Cx. 

agulha descartável, 25x0,70mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromo níquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade, dados de identificação 
e procedência em embalagem individual. caixa com 

100 unidades. 

THEOTO 6,15 3.075,00 

8 95 Cx. 

agulha descartável, 25x0,80mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade, dados de identificação 
e procedência, em embalagem individual. caixa com 

100 unidades. 

SOLIDOR 6,39 607,05 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

20 1.000 Pct 

atadura de crepe 6cmx1,80m em repouso, 
confeccionada em algodão cru com no mínimo 13 

fios p/cm², com bordas delimitadas, com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura uniformes, 
resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 

soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, 
macia e leve, enrolada em forma cilíndrica em 

embalagem resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. pacote com 12 

unidades. 

GAZETEX 2,82 2.820,00 

21 1.000 Pct 

atadura de crepe 10cmx1,80m em repouso, 
confeccionada em algodão cru com no mínimo 13 

fios p/cm², com bordas delimitadas, com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura uniformes, 
resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 

soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, 
macia e leve, enrolada em forma cilíndrica em 

embalagem resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência. pacote com 12 

unidades. 

GAZETEX 4,70 4.700,00 

24 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 10cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

propriedades enrijecedoras, sem desprendimento de 
gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte, em 

forma contínua e uniforme, embalagem individual 
em material que garanta a integridade do produto, a 

apresentação do produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente. unidade. 

POLAR FIX 1,11 1.332,00 

25 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 15cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

propriedades enrijecedoras, sem desprendimento de 
gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte, em 

forma contínua e uniforme, embalagem individual 
em material que garanta a integridade do produto, a 

apresentação do produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente. unidade. 

POLAR FIX 1,77 2.124,00 

26 1.000 UN 

atadura gessada, medindo 20cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

propriedades enrijecedoras, sem desprendimento de 
gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte, em 

forma contínua e uniforme, embalagem individual 
em material que garanta a integridade do produto, a 

apresentação do produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente. unidade. 

POLAR FIX 2,97 2.970,00 

30 96 UN benzina retificada, frasco contendo 1 litro. unidade. VIC PHARMA 14,69 1.410,24 

42 30 Cx. 

catéter intravenoso nº18, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 

inoxidável siliconizada, com bísel ultra-afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso único, 

estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico 

transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

43 30 Cx. 

catéter intravenoso nº20, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 

inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso único, 

estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico 

transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

44 22 Cx. 

catéter intravenoso nº22, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 

inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso único, 

estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico 

transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

LABOR 
IMPORT 38,00 836,00 

45 30 Cx. 

catéter intravenoso nº24, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 

inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso único, 

estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico 

transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 41,00 1.230,00 

47 700 UN colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g, pomada, 
bisnaga contendo no mínimo 30g. unidade. CRISTALIA 11,92 8.344,00 

52 1.000 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 7 litros. unidade. DESCARBOX 2,05 2.050,00 

53 1.200 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 13 litros. unidade. DESCARBOX 2,78 3.336,00 

54 100 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 20 litros. unidade. DESCARBOX 4,10 410,00 

55 80 Pct 
coletor de urina, sistema aberto, tipo saco, com 
cordão, graduação de 2000ml. pacote com 100 

unidades. 
MEDSONDA 36,60 2.928,00 

56 500 UN 

coletor de urina, sistema fechado, tipo bolsa, com 
válvula anti-refluxo, capacidade da bolsa de 

drenagem 2000ml (volume aproximado), ponto de 
amostragem, local apropriado para o dreno de 
esvaziamento do coletor de urina, alça de alta 

resistência para fixar o coletor de urina. unidade. 

STARMED 2,78 1.390,00 

57 50 Pct 

compressa cirúrgica (campo operatório) 45x50cm, 
confeccionada com fios 100% algodão em tecido 
quádruplo com ou sem fio radiopaco, resultado do 
entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a 

compõem para evitar o deslizamento entre as 
mesmas, de fácil manuseio, possui um cadarço duplo 

em forma de alça, não solta fiapos, laterais com 
costura permitindo maior segurança, com alta 

capacidade de reter líquido. pacote com 50 unidades. 

GAZETEX 41,48 2.074,00 

61 400 UN detergente enzimático, frasco contendo no mínimo 1 
l. unidade. DGL 17,70 7.080,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

43 30 Cx. 

catéter intravenoso nº20, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 

inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso único, 

estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico 

transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

44 22 Cx. 

catéter intravenoso nº22, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 

inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso único, 

estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico 

transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

LABOR 
IMPORT 38,00 836,00 

45 30 Cx. 

catéter intravenoso nº24, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 

inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso único, 

estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme plástico 

transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 41,00 1.230,00 

47 700 UN colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g, pomada, 
bisnaga contendo no mínimo 30g. unidade. CRISTALIA 11,92 8.344,00 

52 1.000 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 7 litros. unidade. DESCARBOX 2,05 2.050,00 

53 1.200 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 13 litros. unidade. DESCARBOX 2,78 3.336,00 

54 100 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 20 litros. unidade. DESCARBOX 4,10 410,00 

55 80 Pct 
coletor de urina, sistema aberto, tipo saco, com 
cordão, graduação de 2000ml. pacote com 100 

unidades. 
MEDSONDA 36,60 2.928,00 

56 500 UN 

coletor de urina, sistema fechado, tipo bolsa, com 
válvula anti-refluxo, capacidade da bolsa de 

drenagem 2000ml (volume aproximado), ponto de 
amostragem, local apropriado para o dreno de 
esvaziamento do coletor de urina, alça de alta 

resistência para fixar o coletor de urina. unidade. 

STARMED 2,78 1.390,00 

57 50 Pct 

compressa cirúrgica (campo operatório) 45x50cm, 
confeccionada com fios 100% algodão em tecido 
quádruplo com ou sem fio radiopaco, resultado do 
entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a 

compõem para evitar o deslizamento entre as 
mesmas, de fácil manuseio, possui um cadarço duplo 

em forma de alça, não solta fiapos, laterais com 
costura permitindo maior segurança, com alta 

capacidade de reter líquido. pacote com 50 unidades. 

GAZETEX 41,48 2.074,00 

61 400 UN detergente enzimático, frasco contendo no mínimo 1 
l. unidade. DGL 17,70 7.080,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

68 30.000 UN 

equipo macrogotas, estéril, atóxico e apirogênico 
com roldana e injetor lateral, indicado para infusão 

de soluções parenterais, ponta perfurante com tampa 
protetora, câmara flexível, gotejadora em macro 
gotas, tubo em pvc de 1,50m, pinça rolete para 

dosagem de volume com conector escalonado que 
permite encaixe em vários tipos de dispositivos de 

infusão. escalonamento com no mínimo 09 
graduações. unidade. 

LABOR 
IMPORT 1,23 36.900,00 

69 8.000 UN 

equipo para nutrição enteral, controle de fluxo e 
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente 

de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de 
alimentação, viabiliza o controle de fluxo de 
soluções, lanceta perfurante para conexão ao 

recipiente de solução, extensão em pvc azul (evita 
conexão acidental com acesso venoso), medindo 
1,20cm, controlador de fluxo (gotejamento) tipo 
pinça rolete, embalado com filme e papel grau 

cirúrgico, com abertura em pétalas, esterilizado por 
óxido de etileno, apirogênico. unidade. 

DESCARPACK 1,00 8.000,00 

70 3.200 UN equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para 
infusão simultânea de solução parenteral. unidade VITAL GOLD 0,64 2.048,00 

75 17 Cx. fio categute simples 2.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 69,00 1.173,00 

78 33 Cx. fio de nylon 2.0, cuticular, com agulha 3,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,80 917,40 

79 50 Cx. fio de nylon 3.0, cuticular, com agulha 3,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,80 1.390,00 

80 23 Cx. fio de nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,80 639,40 

81 18 Cx. fio de nylon 5.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,80 500,40 

87 8.000 UN 

frasco para nutrição enteral, com capacidade para 
300ml, transparente, graduado, 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, registro no m. s., identificação 
do fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

BIOSANI 0,77 6.160,00 

93 5.000 UN 

indicador biológico para esterilização a vapor, frasco 
plástico contendo ampola de vidro com caldo 

nutriente e tira de papel impregnada em suspensão 
de esporos, indicador biológico na forma 

autocontida, possibilita monitoramento dos 
processos de esterilização com calor úmido sob 
pressão (autoclaves), não exigindo técnica de 

transferência asséptica dos esporos para o meio de 
cultura, permitindo fácil visualização dos resultados. 
armazenagem e conservação sob temperatura entre 

15 - 30 ºc. unidade. 

CLEAN UP 6,40 32.000,00 

96 6 Cx. lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, esterilizado 
por raio gama. caixa com 100 unidades. SOLIDOR 19,84 119,04 

97 6 Cx. lâmina de bisturi nº 22, em aço carbono, esterilizado 
por raio gama. caixa com 100 unidades. ADVANTIVE 20,36 122,16 

101 1.200 UN lidocaína (cloridrato) 2% (20mg/g), gel, tubo com 30 
gramas. unidade. PHARLAB 1,67 2.004,00 

102 1.000 Par 

luva cirúrgica estéril 7,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEL 0,97 970,00 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

103 1.500 Par 

luva cirúrgica estéril 7,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEL 0,97 1.455,00 

104 1.000 Par 

luva cirúrgica estéril 8,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEL 0,97 970,00 

105 1.000 Par 

luva cirúrgica estéril 8,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEL 0,97 970,00 

229 500 UN sulfadiazina de prata 1%, creme dermatológico. tubo 
contendo no mínimo 50 gramas. 

PRATI 
DONADUZI 4,09 2.045,00 

236 150 UN 

termômetro digital axilar clínico, aprovado pelo 
inmetro, 100% a prova d`água, possui visor de 

cristal líquido, indicador de pilha fraca, memória 
para a última temperatura medida, função auto-

desligamento após 10 minutos e sem uso e, 
indicador sonoro com tipos diferenciados de alerta 
para temperatura normal e febril, acompanha capa 

de acrílico para proteção. unidade. 

G TECH 10,76 1.614,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 266/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.473,70 (Vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e 
três reais e setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: ALVES E SARTOR LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

13 1.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 10cmx1,80m, em fibras 
cardadas de algodão hidrófobo, com goma em uma das 

faces, com espessura mínima de 3mm, com relativa 
impermeabilidade e em mantas uniformes e contínuas, 
sem impurezas, embalagem em material que garanta a 
integridade do produto, com data de validade, dados de 

identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 1,34 1.340,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

14 1.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 15cmx1,80m, em fibras 
cardadas de algodão hidrófobo, com goma em uma das 

faces, com espessura mínima de 3mm, com relativa 
impermeabilidade e em mantas uniformes e contínuas, 
sem impurezas, embalagem em material que garanta a 
integridade do produto, com data de validade, dados de 

identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 0,82 820,00 

15 2.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 20cmx1,80m, em fibras 
cardadas de algodão hidrófobo, com goma em uma das 

faces, com espessura mínima de 3mm, com relativa 
impermeabilidade e em mantas uniformes e contínuas, 
sem impurezas, embalagem em material que garanta a 
integridade do produto, com data de validade, dados de 

identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 1,10 2.200,00 

16 450 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade para 125ml. unidade. JPROLAB 1,92 864,00 

17 450 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade para 250ml. unidade. JPROLAB 2,58 1.161,00 

18 50 UN almotolia, plástica em polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade para 500ml. unidade. JPROLAB 2,89 144,50 

32 100 UN 

cabo de bisturi nº03, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual, com data de validade, dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
unidade. 

ABC 7,69 769,00 

33 100 UN 

cabo de bisturi nº04, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual, com data de validade, dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
unidade.. unidade. 

ABC 10,37 1.037,00 

35 60 UN 

cânula guedel n°00, em polipropileno, pvc atóxico, 
flexível, transparente, inodora, embalagem plástica 

individual, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. unidade. 

MD 3,94 236,40 

36 60 UN 

cânula guedel n°01, em polipropileno, pvc atóxico, 
flexível, transparente, inodora, embalagem plástica 

individual, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. unidade. 

MD 3,94 236,40 

37 60 UN 

cânula guedel n°02, em polipropileno, pvc atóxico, 
flexível, transparente, inodora, embalagem plástica 

individual, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. unidade. 

MD 3,94 236,40 

38 60 UN 

cânula guedel n°03, em polipropileno, pvc atóxico, 
flexível, transparente, inodora, embalagem plástica 

individual, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. unidade. 

MD 3,94 236,40 

39 60 UN 

cânula guedel n°04, em polipropileno, pvc atóxico, 
flexível, transparente, inodora, embalagem plástica 

individual, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. unidade. 

MD 3,94 236,40 

40 60 UN 

cânula guedel n°05, em polipropileno, pvc atóxico, 
flexível, transparente, inodora, embalagem plástica 

individual, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. unidade. 

MD 3,94 236,40 

51 40 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 1,5 litros. unidade. SAFEPACK 2,26 90,40 

62 3.000 UN 
dispositivo para incontinência urinária masculino, 
nº06, com extensão, confeccionada em puro látex 

natural, tipo preservativo. unidade. 
MEDSONDA 1,70 5.100,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

237 150 UN 

termômetro digital máxima e mínima, para medição de 
temperaturas internas e exte234rnas, com cabo 

extensor de no mínimo 2 metros de comprimento, com 
botão de máxima e mínima e botão reset, alimentação 

a bateria, precisão de ±1 ºc e resolução de 0.1 ºc. 
unidade. 

JPROLAB 
SH102 67,82 10.173,00 

245 15 UN 
tubo de látex natural, não estéril, para garrote, grande 
flexibilidade e alongamento, tamanho nº200. pacote 

com 15 metros. 
LEMGRUBER 23,76 356,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 267/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 20.507,00 (Vinte mil quinhentos e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

22 1.000 Pct 

atadura de crepe 15cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 
soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 
e leve, enrolada em forma cilíndrica, embalagem resistente 

e individual, com dados de identificação e procedência. 
pacote com 12 unidades. 

DANIFLEX 6,88 6.880,00 

23 800 Pct 

atadura de crepe 20cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 
soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica em embalagem 
resistente e individual, com dados de identificação e 

procedência. pacote com 12 unidades. 

DANIFLEX 8,93 7.144,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

88 300 UN 

gaze tipo queijo (bobina), composta por 3 dobras e 8 
camadas no formato de 91cm x 91cm, 13 fios, 

confeccionada em fio 100% algodão, hidrófilas, não estéril, 
aplicação destinada ao uso externo, altamente absorvente, 

utilização em curativos ou procedimentos operatórios, 
entre outros. unidade. 

MDA 21,61 6.483,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 268/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.804,50 (Quatorze mil oitocentos e quatro reais e 
cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

29 150 UN 
bandeja retangular, em inox, embalagem plástica 

individual, dimensões de 30x20x4cm, para preparo de 
medicações. unidade. 

MARCATTO 
FORTINOX 43,50 6.525,00 

48 30 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho grande, confeccionado em polietileno de alta 

resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo eva (etil-vinil-acetato) 
nas áreas de contato com o corpo, fecho em velcro em 
um dos lados, em cores padrão universal, abertura na 

parte frontal para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, botões em 

material plástico resistente rádio-transparente. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

49 30 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho médio, confeccionado em polietileno, de alta 

resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo eva (etil-vinil-acetato) 
nas áreas de contato com o corpo, fecho em velcro em 
um dos lados, em cores padrão universal, abertura na 

parte frontal para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, botões em 

material plástico resistente rádio-transparente. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

88 300 UN 

gaze tipo queijo (bobina), composta por 3 dobras e 8 
camadas no formato de 91cm x 91cm, 13 fios, 

confeccionada em fio 100% algodão, hidrófilas, não estéril, 
aplicação destinada ao uso externo, altamente absorvente, 

utilização em curativos ou procedimentos operatórios, 
entre outros. unidade. 

MDA 21,61 6.483,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 268/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.804,50 (Quatorze mil oitocentos e quatro reais e 
cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

29 150 UN 
bandeja retangular, em inox, embalagem plástica 

individual, dimensões de 30x20x4cm, para preparo de 
medicações. unidade. 

MARCATTO 
FORTINOX 43,50 6.525,00 

48 30 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho grande, confeccionado em polietileno de alta 

resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo eva (etil-vinil-acetato) 
nas áreas de contato com o corpo, fecho em velcro em 
um dos lados, em cores padrão universal, abertura na 

parte frontal para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, botões em 

material plástico resistente rádio-transparente. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

49 30 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho médio, confeccionado em polietileno, de alta 

resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo eva (etil-vinil-acetato) 
nas áreas de contato com o corpo, fecho em velcro em 
um dos lados, em cores padrão universal, abertura na 

parte frontal para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, botões em 

material plástico resistente rádio-transparente. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

50 30 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho pequeno, confeccionado em polietileno, de 
alta resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 

revestido de espuma macia, tipo eva (etil-vinil-acetato) 
nas áreas de contato com o corpo, fecho em velcro em 
um dos lados, em cores padrão universal, abertura na 

parte frontal para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, botões em 

material plástico resistente rádio-transparente. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

59 130 UN 
cuba rim em inox, embalagem plástica individual, com 

dimensões de 26 x 12cm, capacidade para 700ml. 
unidade. 

MARCATTO 
FORTINOX 34,00 4.420,00 

82 140 Cx. 

fita indicadora para autoclave, adesiva, com dorso de 
papel crepado, com dimensões de 19mm x 30m, 

embalagem individual com data de validade e dados de 
identificação. unidade. 

CIEX 2,95 413,00 

89 150 UN 

gel para ultrassom, uso em aparelhos de ultrassom, 
ecógrafos e dopplers, utilizado como meio de contato 

para transmissão ultrassônica, contendo ph neutro, sem 
cor e sem cheiro, embalagem constando os dados de 
identificação, procedência, número do lote, data de 

fabricação e validade, frasco contendo no mínimo 100 
gramas unidade. 

ADLIN 1,81 271,50 

128 5 UN 

prancha de imobilização, para primeiros socorros, com 
jogo de cintos, confeccionada em compensado naval 

rígido de 18 mm, com acabamento em verniz, podendo 
ser usado em condições adversas, com corrimões para 
facilitar o transporte, devidamente calçada com duas 

hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha 
com o solo, sem materiais presos à madeira (pregos e 

parafusos) que inibam a transparência via raio x, 
medindo 1,85mx45cm. unidade. 

CONFORTELL 239,00 1.195,00 

231 200 UN tala de imobilização provisória em papelão, dimensões 
90x20 cm. unidade. CONFORTELL 3,96 792,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 269/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 69.218,00 (sessenta e nove mil duzentos e dezoito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - 
EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

60 30 UN 

detector ultrassônico portátil de batimento cardíaco fetal, 
que funciona por efeito doppler, detecta fluxo do cordão 

umbilical, diagnóstico de gravidez múltipla, localização da 
placenta, monitoração fetal durante o trabalho de parto, 

ausculta cardio-fetal a partir da 12ª semana, com dimensões 
130 x 62 x 35 mm, alimentação a bateria de 9 v, digital, 

acompanha tubo de gel, cabo trandutor de 80cm, bateria de 
9v e estojo, com 01 ano de garantia. unidade. 

MEDPEJ 320,00 9.600,00 

94 200 UN kit de micronebulização adulto, em rede de ar comprimido, 
com umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

95 200 UN kit de micronebulização infantil em rede de ar comprimido, 
com umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

99 25 UN 

laringoscópio com 05 lâminas (1 reta nº0 e 4 curvas nº1, 2, 
3 e 4), corpo metálico com capacidade de 2 pilhas médias, 

lâminas em aço inoxidável ( acabamento fosco) com 
excelente contato elétrico do conjunto e lâmpada de alta 

performance e foco centrado. unidade. 

JG 
MORIYA 500,00 12.500,00 

119 100 UN 

otoscópio com 5 espéculos de diferentes tamanhos que se 
ajustam ao formato anatômico de cada paciente, p/uso com 

2 pilhas, com regulagem de intensidade de luz, 
acondicionado em maleta. unidade. 

MIKATOS 300,00 30.000,00 

120 40 UN 

oxímetro de pulso portátil e monitor de dedo, faixa de 
medição da oximetria (sp02): 35% - 100%, precisão da 

sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%, faixa de frequência 
cardiaca (pulso): 30 - 250 bpm (batimentos por minuto), 

pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm, atualização 
de dados: menos de 2 segundos, média: 4 para sp02; 8 para 
pulsação, faixa de medição saturação 35% - 100%, faixa de 
medição pulso 30-250 bpm, alimentação pilha ou bateria, 

acompanha cordão para pescoço e manual de instruções em 
português (brasil). unidade. 

JG 
MORIYA 230,00 9.200,00 

144 35 UN 

reanimador pulmonar manual adulto tipo ambú, 
confeccionado em borracha polivinil, acoplamento externo 
para máscara de uso adulto segundo norma internacional, 
com diâmetro de 22mm, conector universal com diâmetro 

de 15mm para sonda endotraqueal, válvula de escape, balão 
de borracha auto inflável, após ser pressionado, conexão 
para alimentação de oxigênio, entrada para conexão de 

bolsa respiratória com válvula, máscara com bojo 
transparente, coxim anatômico, acondicionada em maleta 

transparente. unidade. 

JG 
MORIYA 150,00 5.250,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 270/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
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Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

60 30 UN 

detector ultrassônico portátil de batimento cardíaco fetal, 
que funciona por efeito doppler, detecta fluxo do cordão 

umbilical, diagnóstico de gravidez múltipla, localização da 
placenta, monitoração fetal durante o trabalho de parto, 

ausculta cardio-fetal a partir da 12ª semana, com dimensões 
130 x 62 x 35 mm, alimentação a bateria de 9 v, digital, 

acompanha tubo de gel, cabo trandutor de 80cm, bateria de 
9v e estojo, com 01 ano de garantia. unidade. 

MEDPEJ 320,00 9.600,00 

94 200 UN kit de micronebulização adulto, em rede de ar comprimido, 
com umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

95 200 UN kit de micronebulização infantil em rede de ar comprimido, 
com umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

99 25 UN 

laringoscópio com 05 lâminas (1 reta nº0 e 4 curvas nº1, 2, 
3 e 4), corpo metálico com capacidade de 2 pilhas médias, 

lâminas em aço inoxidável ( acabamento fosco) com 
excelente contato elétrico do conjunto e lâmpada de alta 

performance e foco centrado. unidade. 

JG 
MORIYA 500,00 12.500,00 

119 100 UN 

otoscópio com 5 espéculos de diferentes tamanhos que se 
ajustam ao formato anatômico de cada paciente, p/uso com 

2 pilhas, com regulagem de intensidade de luz, 
acondicionado em maleta. unidade. 

MIKATOS 300,00 30.000,00 

120 40 UN 

oxímetro de pulso portátil e monitor de dedo, faixa de 
medição da oximetria (sp02): 35% - 100%, precisão da 

sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%, faixa de frequência 
cardiaca (pulso): 30 - 250 bpm (batimentos por minuto), 

pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm, atualização 
de dados: menos de 2 segundos, média: 4 para sp02; 8 para 
pulsação, faixa de medição saturação 35% - 100%, faixa de 
medição pulso 30-250 bpm, alimentação pilha ou bateria, 

acompanha cordão para pescoço e manual de instruções em 
português (brasil). unidade. 

JG 
MORIYA 230,00 9.200,00 

144 35 UN 

reanimador pulmonar manual adulto tipo ambú, 
confeccionado em borracha polivinil, acoplamento externo 
para máscara de uso adulto segundo norma internacional, 
com diâmetro de 22mm, conector universal com diâmetro 

de 15mm para sonda endotraqueal, válvula de escape, balão 
de borracha auto inflável, após ser pressionado, conexão 
para alimentação de oxigênio, entrada para conexão de 

bolsa respiratória com válvula, máscara com bojo 
transparente, coxim anatômico, acondicionada em maleta 

transparente. unidade. 

JG 
MORIYA 150,00 5.250,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 270/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 117.337,50 (Cento e dezessete mil trezentos e trinta 
e sete reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CIRÚRGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

86 3.750 Pct 
frasco coletor de urina, capacidade para 80ml, sem pá, 

em polipropileno, transparente. pacote com 100 
unidades. 

J.PROLAB   31,29 117.337,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 310/2017-SEC/ADM

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 310/2017 da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, de 26/04/2017, 
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, JÉSSICA ANDRESSA PEREIRA DAVANÇO, para em 
substituição, exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO FINAN-
CEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, durante 
as férias do titular, no período de 02/05/2017 a 16/05/2017, percebendo venci-
mento atribuído ao símbolo C-11 da tabela geral de vencimentos do município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de abril de 2017.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 311/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 5979, de 27/04/2017, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido a servidora pública municipal VANESSA CRIS-
TINA NOGUEIRA, do cargo de provimento efetivo de PSICÓLOGO, da Secre-
taria Municipal de Assistência Social, a partir de 02 de maio de 2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Em cumprimento ao disposto no Art. 34 da Lei Municipal 2.266, de 21 de maio 
de 2002, a Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Vigilância em Saude, 

Secretaria de Saúde

Setor de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em 
Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 28/04/2017 
Autuado: Benitz Análise e Tratamento de Águas Ltda 
Data da Autuação: 18/12/2013 
Data da Decisão: 13/02/2014
CNPJ ou CPF: 07.678.237/0001-75 
Processo n.: 007/2015
Localidade: Rua Sorocaba, 289 Cianorte - PR 
Dispositivos legais transgredidos e tipificação da infração: Lei Municipal 
nº2266/2002 artigo 9°, Inciso XXIV c/c com o Decreto Estadual 5711/2002 Art. 
178 § 1º e  § 2 º, Portaria MS 2914/2011 Capitulo III Seção IV Art. 13 Inciso V.
Descrição das infrações: Não apresentar o Relatório Semestral referente ao pri-
meiro semestre do ano de 2013, com informações sobre o Controle de Qualidade 
da Água do Sistema de Tratamento de Água do Distrito de Vidigal.
Decisão Final: Julgado procedente a autuação, classificando a infração como 
leve. Não interposto recurso, fica mantido a penalidade aplicada em rito sumario 
Penalidade Imposta: Multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

PORTARIA Nº 029/2017
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E :
 Art. 1º - Exonerar, por indicação do Vereador Natal Artieri Fagna-
ni, nos termos da Lei 4.855 de 19 de dezembro de 2016, ALCIDES BORTOLO-
CI, do cargo de provimento em comissão de “Assessor Parlamentar”, a partir de 
02 de maio de 2017.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 28 de abril 
de 2017.

Câmara de Vereadores

Gabinete do Prefeito
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