
Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1255 - Segunda-feira | 14/mai./2018                                                                                   | Pág. 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO ................................................ 01
 Secretaria de Administração ..................................................01
  Divisão de Licitação ..............................................................01
  Divisão de Recursos Humanos..............................................02
Secretaria Saúde..........................................................................03

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ÍNDICE
ATOS DO PODER EXECUTIVO ................................................ 01
 Secretaria de Administração .............................................01
  Divisão de Licitação ............................................................01
  Divisão de Recursos Humanos....................................08
Secretaira de Saúde.....................................................10

Ano VI | Edição eletrônica nº 1255
Segunda-feira, 14  de Maio de 2018

Secretaira de Assistência Social..............................................10
Gabinete.....................................................................................11

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 068/2018

Reabertura de Prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de Ônibus 
tipo rodoviário novo 0Km com no mínimo 40 (quarenta) lugares, para transporte 
de usuários para transferências entre os serviços de Saúde do Município ou para 
outros Municípios, em atenção ao Incentivo Financeiro de Investimento para o 
Transporte Sanitário do APSUS, conforme Termo de Adesão à Resolução SESA 
nº169/2016. Credenciamento até 8h do dia 29 de Maio de 2018 através do site 
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia 
29 de Maio de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 29 de Maio de 2018; 
oferecimento de lances a partir de 14h do dia 29 de Maio de 2018. O Edital e 
seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a 
quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis 
no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pre-
goeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 11 de 
Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 100/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de escava-
deira hidráulica para manutenção de estradas rurais. Credenciamento até 8h do 
dia 30 de Maio de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebi-
mento das propostas até 8h30min do dia 30 de Maio de 2018; início da sessão às 
8h30min do dia 30 de Maio de 2018; oferecimento de lances a partir de 10h do 
dia 30 de Maio de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e de-

mais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.
pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimen-
tos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 
3619-6210. Cianorte, em 11 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 042/2018

Reabertura de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 29 de Maio de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisi-
ção de pneus novos, válvulas, câmaras de ar, entre outros, para veículos leves e 
pesados das Secretarias em geral.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 087/2018

Reabertura de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 25 de Maio de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisi-
ção de materiais metalúrgicos e contratação de serviços para reparos em postes 
de iluminação pública, coberturas, portões, parques infantis, grades e outros.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 098/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 28 de Maio de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contra-
tação de horas de locação de equipamentos rodoviários, tais como rolo compres-
sor, caminhão basculante, minicarregadeira, motoniveladora, retroescavadeira, 
pá carregadeira, caminhão prancha, trator esteira e escavadeira hidráulica.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 099/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10h30min do 
dia 25 de Maio de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contra-
tação de empresa para fornecimento de coffee-break, marmitas, refrigerantes e 
lanches para diversas secretarias do Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 101/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 30 
de Maio de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de 
materiais pedagógicos e artesanais para o CAPS I, CAPSi, setor de Psicologia 
da Atenção Básica e Assistência Social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 003/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 4 de 
Junho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço. 
Objeto: Contratação de empresa para execução de galerias de águas pluviais nos 
bairros Pedro Moreira e Seis Conjuntos – Fase II. Valor Máximo: R$ 448.879,54 
(quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta 
e quatro centavos). Prazo para execução: 6 (seis) meses. O Edital e seus res-
pectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no 
endereço acima indicado, no horário de expediente, ou através do site www.cia-
norte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclare-

cimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-
6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, em 11 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 004/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 4 de Junho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de bueiro metálico, re-
vestimento epóxi, sob trecho da PR323, km280+290m, através de método não 
destrutivo. Valor Máximo: R$ 380.267,22 (trezentos e oitenta mil, duzentos e 
sessenta e sete reais e vinte e dois centavos). Prazo para execução: 6 (seis) me-
ses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou 
através do site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvi-
das e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações 
– Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, em 
11 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 465/2018  - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS 
S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Piauí, 241, Centro,  CEP 
86010-420, na cidade de Londrina, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 77.338.424/0001-95.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 41/2018.
OBJETO: Contratação de órgão de imprensa escrita, de grande circulação no 
Estado do Paraná, com edição e circulação de no mínimo 05 dias por semana, 
para atuar na divulgação de atos oficiais do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
53.040,00 (Cinquenta e três mil e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2018.

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 
41/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 71/2018, concernente a Con-
tratação de órgão de imprensa escrita, de grande circulação no Estado do Paraná, 
com edição e circulação de no mínimo 05 dias por semana, para atuar na divul-
gação de atos oficiais do Município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa EDITORA E GRÁFICA 
PARANÁ PRESS S/A  como vencedora do item único, no valor total de R$ 
53.040,00 (Cinquenta e três mil e quarenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 728/2016
RESCISÃO DO CONTRATO Nº 728/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE CIANORTE E A EMPRESA EDITORA CENTRAL LTDA , ORIUN-
DO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2016.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Pre-
feito, 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:
EDITORA CENTRAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
Avenida Mauá, 1988, Zona 09, CEP 87050-020, na cidade de Maringá, estado 
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do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.123.397/0001-70
Cláusula Primeira:
Rescindi-se o Contrato, oriundo do processo de Pregão Presencial nº 142/2016, 
a partir da data de assinatura desse termo, com fulcro nos Artigos 87, Inciso III 
da Lei Nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 
Cláusula Segunda:
Rescisão de forma unilateral conforme Artigo 79, Inciso I, da Lei Nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
  Prefeito

Contratante

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, 
na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, 
telefone (44) 3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 467.957-1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e 
domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato 
a partir de 08/05/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 5.748,22 
(cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos), 
passando o contrato a ter o valor total de R$ 628.025,17 (seiscentos e vinte 
e oito mil vinte e cinco reais e dezessete centavos). O valor unitário 
realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no quadro abaixo: 
Item Qtde litros 

(saldo) Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário 
realinhado (R$) 

Aumento 
Total (R$) 

1 26.338,746 óleo diesel s10 3,44 3,48 1.053,55 

2 0.000 óleo diesel s10 (reservado 
cota) 

3,44 3,48 0,00 

3 33.400 óleo diesel s500 3,38 3,43 1.670,00 

4 60.493,326 óleo diesel s500. (reservado 
cota) 

3,38 3,43 3.024,67 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

09.08.12.361.0012.2.078 Manutenção dos Transportes de Alunos 
339030 

2709 107 

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, 08 de maio de 2018. 
                Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

QUARTO TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
461/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A 
EMPRESA POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO 
DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, 
na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, 
telefone (44) 3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 467.957-1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e 
domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços da presente Ata de 
Registro de Preços à partir de 08/05/2018, acrescentando a Ata o valor de 
R$ 11.485,50 (onze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 
centavos). O valor unitário realinhado e o saldo da Ata são demonstrados 
no quadro abaixo: 
 

 

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, 08 de maio de 2018. 
                Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

QUARTO TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
461/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A 
EMPRESA POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO 
DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, 
na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, 
telefone (44) 3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 467.957-1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e 
domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços da presente Ata de 
Registro de Preços à partir de 08/05/2018, acrescentando a Ata o valor de 
R$ 11.485,50 (onze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 
centavos). O valor unitário realinhado e o saldo da Ata são demonstrados 
no quadro abaixo: 
 

 

Item Quantidade 
(litros) saldo Descrição Valor unitário 

(R$) 
Valor unitário 

realinhado (R$) 
Acréscimo 
Total (R$) 

1 46.200 óleo diesel s10 3,44 3,48 1.848,00 

2 0.000 óleo diesel s10 (reservado cota) 3,44 3,48 0,00 

3 192.750 óleo diesel s500 3,38 3,43 9.637,50 

4 0.000 óleo diesel s500. (reservado cota) 3,38 3,43 0,00 

Cláusula Segunda: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da 
Ata de Registro de Preço ora aditada, ficando este Termo fazendo parte 
integrante e complementar daquela, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de maio de 2018. 
                   Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

QUARTO TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, 
na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, 
telefone (44) 3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 467.957-1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e 
domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 

 

Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato 
a partir de 08/05/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 1.979,16 
(um mil novecentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), passando 
o contrato a ter o valor total de R$ 213.628,83 (duzentos e treze mil 
seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos). O valor unitário 
realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no quadro abaixo: 

Item Qtde (saldo) 
litros Descrição Valor Unitário 

Registrado 
Valor unitário 

realinhado (R$) 
Aumento 
Total (R$) 

2 20.928,707 óleo diesel s10 (reservado cota) 3,44 3,48 837,15 
4 22.840,167 óleo diesel s500. (reservado cota) 3,38 3,43 1.142,01 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

08.03.10.302.0009.2.049 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento/339030 1028 303 
08.02.10.301.0008.2.051 Manutenção do Transporte de Doentes/339030 1027 303 

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, 08 de maio de 2018. 
                   Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

QUARTO TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 
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Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato 
a partir de 08/05/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 1.979,16 
(um mil novecentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), passando 
o contrato a ter o valor total de R$ 213.628,83 (duzentos e treze mil 
seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos). O valor unitário 
realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no quadro abaixo: 

Item Qtde (saldo) 
litros Descrição Valor Unitário 

Registrado 
Valor unitário 

realinhado (R$) 
Aumento 
Total (R$) 

2 20.928,707 óleo diesel s10 (reservado cota) 3,44 3,48 837,15 
4 22.840,167 óleo diesel s500. (reservado cota) 3,38 3,43 1.142,01 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

08.03.10.302.0009.2.049 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento/339030 1028 303 
08.02.10.301.0008.2.051 Manutenção do Transporte de Doentes/339030 1027 303 

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, 08 de maio de 2018. 
                   Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

QUARTO TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 

 

POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, 
na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, 
telefone (44) 3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 467.957-1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e 
domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato 
a partir de 08/05/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 638,02 
(seiscentos e trinta e oito reais e dois centavos), passando o contrato a ter o 
valor total de R$ 64.973,69 (sessenta e quatro mil novecentos e setenta e 
três reais e sessenta e nove centavos). O valor unitário realinhado e o saldo 
do contrato são demonstrados no quadro abaixo: 
Item Qtde (saldo) 

litros Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário 
realinhado (R$) 

Aumento 
Total (R$) 

2 3.044,40 óleo diesel s10 (reservado cota) 3,44 3,48 121,78 
4 10.324,814 óleo diesel s500. (reservado cota) 3,38 3,43 516,24 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

14.05.18.541.0020.2.121 Manutenção Fiscalização e Preservação 
339030 

1204 0 

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, 08 de maio de 2018. 
                    Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
  
 

QUARTO TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, 
na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, 
telefone (44) 3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 467.957-1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e 
domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato 
a partir de 08/05/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 8.124,69 
(oito mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), passando 
o contrato a ter o valor total de R$ 949.568,49 (novecentos e quarenta e 
nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). O 
valor unitário realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no 
quadro abaixo: 
Item Qtde litros 

(saldo) Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário 
realinhado (R$) 

Aumento 
Total (R$) 

1 19.598,558 óleo diesel s10 3,44 3,48 783,94 
3 143.733,40 óleo diesel s500 3,38 3,43 7.186,67 

4 3.081,548 óleo diesel s500. (reservado 
cota) 

3,38 3,43 154,08 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

02014122322 Manutenção Gabinete Prefeito 339030 1144 0 
11022712217286 Manutenção Div Esporte 339030 1138 0 
0702267822115 Melhorias na Sinalização 339030 2523 509 

150226782212127 Adm Conservação e Reparos 339030 1162 0 
150315452222133 Coleta de Lixo Domiciliar 339030 1186 0 
150315452222128 Adm Conservação 339030 1179 0 
150315452222130 Conservação e Limpeza 339030 1170 0 
150226782212127 Adm Conservação e Reparos 339030 1162 0 
150315452222132 Adm Distrital 339030 2518 0 
150418541202136 Combate a erosão 339030 2519 0 

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. 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, 
na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, 
telefone (44) 3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato 
representada pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 467.957-1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e 
domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato 
a partir de 08/05/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 8.124,69 
(oito mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), passando 
o contrato a ter o valor total de R$ 949.568,49 (novecentos e quarenta e 
nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). O 
valor unitário realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no 
quadro abaixo: 
Item Qtde litros 

(saldo) Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário 
realinhado (R$) 

Aumento 
Total (R$) 

1 19.598,558 óleo diesel s10 3,44 3,48 783,94 
3 143.733,40 óleo diesel s500 3,38 3,43 7.186,67 

4 3.081,548 óleo diesel s500. (reservado 
cota) 

3,38 3,43 154,08 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

02014122322 Manutenção Gabinete Prefeito 339030 1144 0 
11022712217286 Manutenção Div Esporte 339030 1138 0 
0702267822115 Melhorias na Sinalização 339030 2523 509 

150226782212127 Adm Conservação e Reparos 339030 1162 0 
150315452222133 Coleta de Lixo Domiciliar 339030 1186 0 
150315452222128 Adm Conservação 339030 1179 0 
150315452222130 Conservação e Limpeza 339030 1170 0 
150226782212127 Adm Conservação e Reparos 339030 1162 0 
150315452222132 Adm Distrital 339030 2518 0 
150418541202136 Combate a erosão 339030 2519 0 

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, 08 de maio de 2018. 
                Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 411/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 55.903,60 (Cinquenta e cinco mil novecentos e 
três reais e sessenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ 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$ 

1 2.000 Pct abaixador de língua, em madeira, descartável, tipo 
espátula. pacote com 100 unidades. ESTILO 2,60 5.200,00 

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. 

UNITEX 0,46 460,00 

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. 

UNITEX 0,69 690,00 

29 500 UN 

avental descartável, manga longa, confeccionado em não 
tecido (tnt), gramatura 20,  100% polipropileno, na cor 
branco, atóxico, resistente contra rasgos, fácil de vestir. 

pacote com no mínimo 10 unidades. 

ANADONA 10,11 5.055,00 

34 250 UN 

bolsa plástica descartável de colostomia, fabricada em 
polietileno atóxico, isentos de substâncias alergênicas, em 
formato retangular medindo 22cm de comprimento, 14cm 

de largura e 0,010mm de espessura, com paredes 
sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por 
processo de termosselagem, provida de uma placa adesiva 

que circunda o orifício em seu terço superior medindo 
80x80mm e 100x90mm, constituída de papel antialérgico 
e protegido por papel parafinado, com furo de 30mm de 

diâmetro. 

MARKMED 0,45 112,50 

61 150 Pct coletor de urina, sistema aberto, tipo saco, com cordão, 
graduação de 2000ml. pacote com 100 unidades. MARKMED 32,77 4.915,50 

80 1.020 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 4,81 4.906,20 

122 1.000 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 6cm x 15m. unidade. MSO 3,42 3.420,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

123 70 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 10cm x 15m. unidade. MSO 4,51 315,70 

124 10 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 15cm x 15m. unidade. MSO 6,25 62,50 

125 50 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 20cm x 15m. unidade. MSO 9,33 466,50 

142 5 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 30cm x 100m, 

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

HOSPFLEX 107,58 537,90 

146 50 UN pinça adson sem dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. ABC 9,07 453,50 

156 22 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. 

RESGATE 
SP 201,25 4.427,50 

162 50 UN salto de borracha, para bota gessada, infantil. unidade. MSO 0,85 42,50 

174 120 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. 

SOLIDOR 2,04 244,80 

175 170 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. 

SOLIDOR 2,04 346,80 

176 350 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. 

SOLIDOR 2,04 714,00 

177 450 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. 

SOLIDOR 2,04 918,00 

178 200 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. 

SOLIDOR 2,04 408,00 

191 120 UN sonda nasogástrica longa nº 08. unidade. MARKMED 0,60 72,00 
194 120 UN sonda nasogástrica longa nº 14. unidade. MARKMED 0,80 96,00 
197 120 UN sonda nasogástrica longa nº 20. unidade. MARKMED 1,00 120,00 
199 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 06. unidade. MARKMED 0,40 48,00 
200 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 08. unidade. MARKMED 0,40 48,00 
201 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 10. unidade. MARKMED 0,51 61,20 
222 170 UN sonda para nutrição enteral, tamanho infantil. unidade. SOLUMED 7,47 1.269,90 
223 170 UN sonda para nutrição enteral, tamanho adulto. unidade. SOLUMED 7,47 1.269,90 

225 4.650 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível 
com tampa nº 08. unidade. MARKMED 0,39 1.813,50 

226 12.100 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível 
com tampa nº 10. unidade. MARKMED 0,40 4.840,00 

227 24.150 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível 
com tampa nº 12. unidade. MARKMED 0,41 9.901,50 

228 6.300 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível 
com tampa nº 14. unidade. MARKMED 0,37 2.331,00 

247 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 
12x18 mm. pacote com 12 unidades. MSO 3,30 33,00 

248 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 
16x18 mm. pacote com 12 unidades. MSO 4,52 45,20 

249 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 
19x18 mm. pacote com 12 unidades. MSO 5,41 54,10 

253 5 UN tesoura de lister 19cm, em aço inoxidável, embalagem 
individual. unidade. ABC 40,68 203,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

123 70 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 10cm x 15m. unidade. MSO 4,51 315,70 

124 10 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 15cm x 15m. unidade. MSO 6,25 62,50 

125 50 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 20cm x 15m. unidade. MSO 9,33 466,50 

142 5 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 30cm x 100m, 

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

HOSPFLEX 107,58 537,90 

146 50 UN pinça adson sem dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. ABC 9,07 453,50 

156 22 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. 

RESGATE 
SP 201,25 4.427,50 

162 50 UN salto de borracha, para bota gessada, infantil. unidade. MSO 0,85 42,50 

174 120 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. 

SOLIDOR 2,04 244,80 

175 170 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. 

SOLIDOR 2,04 346,80 

176 350 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. 

SOLIDOR 2,04 714,00 

177 450 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. 

SOLIDOR 2,04 918,00 

178 200 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. 

SOLIDOR 2,04 408,00 

191 120 UN sonda nasogástrica longa nº 08. unidade. MARKMED 0,60 72,00 
194 120 UN sonda nasogástrica longa nº 14. unidade. MARKMED 0,80 96,00 
197 120 UN sonda nasogástrica longa nº 20. unidade. MARKMED 1,00 120,00 
199 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 06. unidade. MARKMED 0,40 48,00 
200 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 08. unidade. MARKMED 0,40 48,00 
201 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 10. unidade. MARKMED 0,51 61,20 
222 170 UN sonda para nutrição enteral, tamanho infantil. unidade. SOLUMED 7,47 1.269,90 
223 170 UN sonda para nutrição enteral, tamanho adulto. unidade. SOLUMED 7,47 1.269,90 

225 4.650 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível 
com tampa nº 08. unidade. MARKMED 0,39 1.813,50 

226 12.100 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível 
com tampa nº 10. unidade. MARKMED 0,40 4.840,00 

227 24.150 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível 
com tampa nº 12. unidade. MARKMED 0,41 9.901,50 

228 6.300 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível 
com tampa nº 14. unidade. MARKMED 0,37 2.331,00 

247 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 
12x18 mm. pacote com 12 unidades. MSO 3,30 33,00 

248 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 
16x18 mm. pacote com 12 unidades. MSO 4,52 45,20 

249 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 
19x18 mm. pacote com 12 unidades. MSO 5,41 54,10 

253 5 UN tesoura de lister 19cm, em aço inoxidável, embalagem 
individual. unidade. ABC 40,68 203,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 412/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 19.526,00 (Dezenove mil quinhentos e vinte e seis 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: A.D.DAMINELLI – EIRELI - 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$ 

3 150 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. 

SOLIDOR 5,99 898,50 

4 100 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. 

SOLIDOR 5,31 531,00 

6 300 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 5,89 1.767,00 

8 900 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. 

SOLIDOR 6,80 6.120,00 

40 50 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. 

ADVANTIVE 3,00 150,00 

41 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. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

42 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. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

43 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. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

44 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. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

45 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. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

69 3.100 UN 
dispositivo para incontinência urinária masculino, 
nº06, com extensão, confeccionada em puro látex 

natural, tipo preservativo. unidade. 
MEDSONDA 1,66 5.146,00 

73 50 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. 

SOLIDOR 0,19 9,50 

78 7.150 UN equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para 
infusão simultânea de solução parenteral. unidade VITALGOLD 0,56 4.004,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 413/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 225.089,10 (Duzentos e vinte e cinco mil oitenta e 
nove reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR 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$ 

9 3.100 UN álcool etílico hidratado, 70 °gl, frasco contendo 
1000ml. unidade. PROLINK 3,74 11.594,00 

10 1.850 UN álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%, líquido, 
frasco com 100ml.  PROLINK 0,99 1.831,50 

16 50 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade para 125ml. unidade. J.PROLAB 1,45 72,50 

17 500 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade para 250ml. unidade. J.PROLAB 2,10 1.050,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

43 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. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

44 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. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

45 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. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

69 3.100 UN 
dispositivo para incontinência urinária masculino, 
nº06, com extensão, confeccionada em puro látex 

natural, tipo preservativo. unidade. 
MEDSONDA 1,66 5.146,00 

73 50 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. 

SOLIDOR 0,19 9,50 

78 7.150 UN equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para 
infusão simultânea de solução parenteral. unidade VITALGOLD 0,56 4.004,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 413/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 225.089,10 (Duzentos e vinte e cinco mil oitenta e 
nove reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR 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$ 

9 3.100 UN álcool etílico hidratado, 70 °gl, frasco contendo 
1000ml. unidade. PROLINK 3,74 11.594,00 

10 1.850 UN álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%, líquido, 
frasco com 100ml.  PROLINK 0,99 1.831,50 

16 50 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade para 125ml. unidade. J.PROLAB 1,45 72,50 

17 500 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade para 250ml. unidade. J.PROLAB 2,10 1.050,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

35 250 UN 

bolsa plástica descartável de colostomia, fabricada em 
polietileno atóxico, isentos de substâncias alergênicas, 

em formato retangular medindo 22cm de 
comprimento, 14cm de largura e 0,010mm de 

espessura, com paredes sobrepostas e fechamento da 
parte superior e inferior por processo de 

termosselagem, provida de uma placa adesiva que 
circunda o orifício em seu terço superior medindo 

80x80mm e 100x90mm, constituída de papel 
antialérgico e protegido por papel parafinado, com 

furo de 63mm de diâmetro.  

MARKMED 0,74 185,00 

46 6 UN 

catéter intravenoso nº14, 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 34,00 204,00 

47 6 Cx. 

catéter intravenoso nº16, 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 29,00 174,00 

48 51 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 29,00 1.479,00 

49 103 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 29,00 2.987,00 

50 103 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. 

SOLIDOR 29,00 2.987,00 

51 101 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 35,00 3.535,00 

52 1.400 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. 

BIOBASE 0,60 840,00 

62 1.500 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. 

LABOR 2,29 3.435,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

72 75 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. 

FARMATEX 0,18 13,50 

76 31.500 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. 

DESCARPACK 0,68 21.420,00 

77 12.200 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 0,90 10.980,00 

92 1.600 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. 

CRAL 1,59 2.544,00 

93 1.020 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. 

CRAL 3,00 3.060,00 

94 1.560 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 
16mm x 50m, embalagem individual com data de 

validade e dados de identificação.  unidade. 
POLITAPE 1,82 2.839,20 

97 12.200 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. 

BIOBASE 0,67 8.174,00 

112 3.000 UN 

luva cirúrgica estéril 6,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, antiderrapante, 

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

MAXITEX 0,92 2.760,00 

113 3.500 Par 

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

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

MAXITEX 0,92 3.220,00 

114 3.200 Par 

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

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

MAXITEX 0,92 2.944,00 

115 3.100 Par 

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

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

MAXITEX 0,92 2.852,00 

116 1.050 Par 

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

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

MAXITEX 0,92 966,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

72 75 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. 

FARMATEX 0,18 13,50 

76 31.500 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. 

DESCARPACK 0,68 21.420,00 

77 12.200 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 0,90 10.980,00 

92 1.600 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. 

CRAL 1,59 2.544,00 

93 1.020 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. 

CRAL 3,00 3.060,00 

94 1.560 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 
16mm x 50m, embalagem individual com data de 

validade e dados de identificação.  unidade. 
POLITAPE 1,82 2.839,20 

97 12.200 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. 

BIOBASE 0,67 8.174,00 

112 3.000 UN 

luva cirúrgica estéril 6,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, antiderrapante, 

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

MAXITEX 0,92 2.760,00 

113 3.500 Par 

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

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

MAXITEX 0,92 3.220,00 

114 3.200 Par 

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

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

MAXITEX 0,92 2.944,00 

115 3.100 Par 

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

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

MAXITEX 0,92 2.852,00 

116 1.050 Par 

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

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

MAXITEX 0,92 966,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

117 1.020 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. 

DESCARPACK 12,58 12.831,60 

118 2.350 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. 

DESCARPACK 12,58 29.563,00 

119 1.860 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. 

DESCARPACK 12,58 23.398,80 

120 700 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. 

DESCARPACK 12,58 8.806,00 

140 380 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 

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

HOSPFLEX 52,00 19.760,00 

141 130 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 

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

HOSPFLEX 72,00 9.360,00 

143 100 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 17,00 1.700,00 

157 45 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. 

FARMATEX 115,00 5.175,00 

158 40 UN 

reanimador pulmonar manual infantil tipo ambú, com 
balão auto inflável em silicone e válvula de admissão 

de ar com conexão para entrada de oxigênio, 
acompanha 01 máscara com bojo transparente e 

coxim em silicone tamanho infantil, válvula 
unidirecional com acoplamento externo para máscara, 

válvula de escape (pop-off), válvula de controle com 
bolsa reservatório de oxigênio e extensão com 

conector. unidade. 

FARMATEX 115,00 4.600,00 

159 35 UN 

reanimador pulmonar manual neonatall tipo ambú, 
com balão auto inflável em silicone e válvula de 

admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, 
acompanha 01 máscara com bojo transparente e 

coxim em silicone tamanho infantil, válvula 
unidirecional com acoplamento externo para máscara, 

válvula de escape (pop-off), válvula de controle com 
bolsa reservatório de oxigênio e extensão com 

conector. unidade. 

FARMATEX 115,00 4.025,00 

165 49.000 UN seringa descartável com 5ml, sem agulha. unidade. SR 0,11 5.390,00 

169 10.000 UN 

seringa dosadora, com 10ml, tipo oral pack, não 
estéril, de uso único, na cor azul, com cilindro e anel 
de retenção graduado em ml, com números claros e 
legíveis, bico que impede o acoplamento de agulhas. 

unidade. 

ADVANTIVE 0,46 4.600,00 

259 310 UN 
touca descartável, com elástico, cor branca, não 

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

DESCARPACK 5,30 1.643,00 

262 110 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco com no 
mínimo 1000ml. unidade. CINORD 19,00 2.090,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 414/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 11.463,00 (Onze mil quatrocentos e sessenta e três 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 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$ 

18 280 UN 

aparelho para monitoramento de glicemia capilar, 
modelo do qual não haja contato do sangue com o 

aparelho ou suporte do mesmo, evitando a necessidade 
de limpeza de sangue residual, intrvalo de medição de 
10 a 600mg/dl, tempo de leitura de 0 a 30 segundos, 

com capacidade de memoria de resultados, acompanha 
bateria, calibrador, estojo para transporte e manual de 

utilização em portugues (brasil). unidade.  

ROCHE 35,46 9.928,80 

258 1.300 UN 

tiras para teste de glicemia capilar, compativel com o 
modelo do aparelho para monitoramento de glicemia 

capilar, confeccionadas em material plastico com area 
reativa para determinação quantitativa de glicose no 
sangue, amostras digital, capilar, venoso arterial e 

neonatal, volume da amostra de 1,0 a 1,2 ul (microlitro) 
obtido por capilaridade. embaladas individualmente em 
frascos ou caixas contendo no mínimo 50 unidades de 

cada.  

ROCHE 0,50 650,00 

261 300 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco almotolia 
com no mínimo 100ml. unidade. RIOQUIMICA 2,95 885,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 415/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 414/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 11.463,00 (Onze mil quatrocentos e sessenta e três 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES 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$ 

18 280 UN 

aparelho para monitoramento de glicemia capilar, 
modelo do qual não haja contato do sangue com o 

aparelho ou suporte do mesmo, evitando a necessidade 
de limpeza de sangue residual, intrvalo de medição de 
10 a 600mg/dl, tempo de leitura de 0 a 30 segundos, 

com capacidade de memoria de resultados, acompanha 
bateria, calibrador, estojo para transporte e manual de 

utilização em portugues (brasil). unidade.  

ROCHE 35,46 9.928,80 

258 1.300 UN 

tiras para teste de glicemia capilar, compativel com o 
modelo do aparelho para monitoramento de glicemia 

capilar, confeccionadas em material plastico com area 
reativa para determinação quantitativa de glicose no 
sangue, amostras digital, capilar, venoso arterial e 

neonatal, volume da amostra de 1,0 a 1,2 ul (microlitro) 
obtido por capilaridade. embaladas individualmente em 
frascos ou caixas contendo no mínimo 50 unidades de 

cada.  

ROCHE 0,50 650,00 

261 300 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco almotolia 
com no mínimo 100ml. unidade. RIOQUIMICA 2,95 885,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 415/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 

 

Valor Homologado: R$ 145.550,80 (Cento e quarenta e cinco mil 
quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
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$ 

22 1.100 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. 

GAZETEX 6,67 7.337,00 

64 5.000 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. 

LARISMED 13,36 66.800,00 

70 30.200 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. 

LABOR 0,16 4.832,00 

71 30.700 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. 

SOLIDOR 0,16 4.912,00 

103 4.000 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 3,70 14.800,00 

128 650 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. 

INNOVA 4,22 2.743,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

137 100 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 5cm x 

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

DUOTEC 18,93 1.893,00 

138 100 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 8cm x 

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

DUOTEC 29,77 2.977,00 

139 280 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm x 

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

HOSPFLEX 37,41 10.474,80 

166 38.000 UN seringa descartável com 10ml, sem agulha. unidade. DESCARPACK 0,19 7.220,00 

237 5.100 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
1000ml. unidade. JP 3,97 20.247,00 

243 500 UN soro ringer com lactato, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. JP 2,63 1.315,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 416/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 22.875,50 (Vinte e dois mil oitocentos e setenta e 
cinco reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: STOKMED 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$ 

37 80 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/0025 7,51 600,80 

38 80 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/0026 7,51 600,80 

39 10 UN 
caixa para esterilização, em alumínio com 
inox, perfurada, dimensões 26x12x6cm.  

unidade 

AÇONOX/FLEXINOX 
FL-011F 93,65 936,50 

66 60 UN 
cuba rim em inox, embalagem plástica 

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

FAMI/ECONOX 26,64 1.598,40 

68 300 UN detergente enzimático, frasco contendo no 
mínimo 1 l. unidade. KELLDRIN/PODEROSO 16,90 5.070,00 

99 220 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. 

MULTIGEL 1,35 297,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

137 100 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 5cm x 

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

DUOTEC 18,93 1.893,00 

138 100 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 8cm x 

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

DUOTEC 29,77 2.977,00 

139 280 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm x 

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

HOSPFLEX 37,41 10.474,80 

166 38.000 UN seringa descartável com 10ml, sem agulha. unidade. DESCARPACK 0,19 7.220,00 

237 5.100 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
1000ml. unidade. JP 3,97 20.247,00 

243 500 UN soro ringer com lactato, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. JP 2,63 1.315,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 416/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 22.875,50 (Vinte e dois mil oitocentos e setenta e 
cinco reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: STOKMED 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$ 

37 80 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/0025 7,51 600,80 

38 80 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/0026 7,51 600,80 

39 10 UN 
caixa para esterilização, em alumínio com 
inox, perfurada, dimensões 26x12x6cm.  

unidade 

AÇONOX/FLEXINOX 
FL-011F 93,65 936,50 

66 60 UN 
cuba rim em inox, embalagem plástica 

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

FAMI/ECONOX 26,64 1.598,40 

68 300 UN detergente enzimático, frasco contendo no 
mínimo 1 l. unidade. KELLDRIN/PODEROSO 16,90 5.070,00 

99 220 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. 

MULTIGEL 1,35 297,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

109 100 UN 

lanterna clínica tipo caneta, com corpo em 
alumínio anodizado, sendo resistente, com 

lâmpada de alta intensidade, clip para 
prender no bolso, interruptor de botão na 
parte superior. funciona com 2 pilhas aaa. 

unidade. 

MD/CORPO EM 
PLASTICO 9,72 972,00 

152 100 UN pinça kocher curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. STARK/ST08815 23,00 2.300,00 

252 100 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. 

INCORTERM/7665 58,00 5.800,00 

256 100 UN tesoura mayo curva 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. STARK/ST11230 22,30 2.230,00 

257 130 UN tesoura mayo reta 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. STARK/ST11245 19,00 2.470,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 417/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 8.619,00 (Oito mil seiscentos e dezenove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
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$ 

53 1.300 UN colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g, pomada, 
bisnaga contendo no mínimo 30g. unidade. ABBOTT 6,63 8.619,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 418/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 51.248,00 (Cinquenta e um mil duzentos e 
quarenta e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
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$ 

65 25 UN 

conjunto oto-oftalmoscópio contendo 01 cabeça de 
ofamoscópio com sistema de foco, filtros apropriados, 
cabeçote contendo lentes no mínimo dioptrias de -20 

a +20, com seleção de no mínimo 4 tipos de 
abertura, sistema de iluminação com lâmpada 

halógena, contendo 01 cabeça de otoscópio com luz 
halógena, otonetes reutilizáveis, com iluminador de 

garganta integrado com lanterna de mão, luz de 
halogênio, sistema vedado, lente de visualização de 

ângulo aberto, uso múltiplos, visualização 
consistente da verdadeira cor do tecido, acessórios: 

01 cabo convertível para ambas cabeças em aço 
inoxidável ou metal cromado, com alimentação 

através de pilhas comerciais ou baterias 
recarregáveis, no caso de bat 

MD 821,00 20.525,00 

74 50 UN 

dreno de penrose, estéril, tamanho 1, esterilizado a 
radiação gama, embalado com filme plástico e papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétalas, com data 
de validade e dados de identificação e procedência 

em embalagem individual. unidade. 

WALTEX 1,00 50,00 

79 200 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 

126 30 UN máscara de venturi adulto. unidade. MD 13,19 395,70 
127 30 UN máscara de venturi infantil. unidade. MD 13,19 395,70 

130 100 UN 

óculos de proteção individual, lentes em 
policarbonato com tratamento anti-riscos; abas 

laterais de proteção, armação preta e hastes 
reguláveis; acompanha cordão de segurança, óculos 
em policarbonato resistente a impactos e choques 

físicos de materiais sólidos e líquidos como: 
fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos 
ácidos, cáusticos, entre outros; proteção contra raios 
uva e uvb, apoio nasal e proteção lateral no mesmo 

material da lente, hastes tipo espátula com ajuste de 
comprimento para melhor adaptação ao rosto do 

usuário. unidade. 

DANNY 3,92 392,00 

163 2.500 UN seringa descartável com 1ml, com agulha 
13x0,45mm. unidade. SR 0,15 375,00 

179 200 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

2,61 522,00 

 

por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 51.248,00 (Cinquenta e um mil duzentos e 
quarenta e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
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$ 

65 25 UN 

conjunto oto-oftalmoscópio contendo 01 cabeça de 
ofamoscópio com sistema de foco, filtros apropriados, 
cabeçote contendo lentes no mínimo dioptrias de -20 

a +20, com seleção de no mínimo 4 tipos de 
abertura, sistema de iluminação com lâmpada 

halógena, contendo 01 cabeça de otoscópio com luz 
halógena, otonetes reutilizáveis, com iluminador de 

garganta integrado com lanterna de mão, luz de 
halogênio, sistema vedado, lente de visualização de 

ângulo aberto, uso múltiplos, visualização 
consistente da verdadeira cor do tecido, acessórios: 

01 cabo convertível para ambas cabeças em aço 
inoxidável ou metal cromado, com alimentação 

através de pilhas comerciais ou baterias 
recarregáveis, no caso de bat 

MD 821,00 20.525,00 

74 50 UN 

dreno de penrose, estéril, tamanho 1, esterilizado a 
radiação gama, embalado com filme plástico e papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétalas, com data 
de validade e dados de identificação e procedência 

em embalagem individual. unidade. 

WALTEX 1,00 50,00 

79 200 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 

126 30 UN máscara de venturi adulto. unidade. MD 13,19 395,70 
127 30 UN máscara de venturi infantil. unidade. MD 13,19 395,70 

130 100 UN 

óculos de proteção individual, lentes em 
policarbonato com tratamento anti-riscos; abas 

laterais de proteção, armação preta e hastes 
reguláveis; acompanha cordão de segurança, óculos 
em policarbonato resistente a impactos e choques 

físicos de materiais sólidos e líquidos como: 
fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos 
ácidos, cáusticos, entre outros; proteção contra raios 
uva e uvb, apoio nasal e proteção lateral no mesmo 

material da lente, hastes tipo espátula com ajuste de 
comprimento para melhor adaptação ao rosto do 

usuário. unidade. 

DANNY 3,92 392,00 

163 2.500 UN seringa descartável com 1ml, com agulha 
13x0,45mm. unidade. SR 0,15 375,00 

179 200 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

2,61 522,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

180 70 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

3,63 254,10 

181 120 UN sonda nasogástrica curta nº 06. unidade. BIOSANI 0,45 54,00 
182 120 UN sonda nasogástrica curta nº 08. unidade. BIOSANI 0,46 55,20 
183 120 UN sonda nasogástrica curta nº 10. unidade. BIOSANI 0,48 57,60 
184 120 UN sonda nasogástrica curta nº 12. unidade. BIOSANI 0,50 60,00 
185 20 UN sonda nasogástrica curta nº 14. unidade. BIOSANI 0,55 11,00 
186 120 UN sonda nasogástrica curta nº 16. unidade. BIOSANI 0,57 68,40 
187 120 UN sonda nasogástrica curta nº 18. unidade. BIOSANI 0,74 88,80 
188 120 UN sonda nasogástrica curta nº 20. unidade. MEDSONDA 0,97 116,40 
192 120 UN sonda nasogástrica longa nº 10. unidade. BIOSANI 0,67 80,40 
193 120 UN sonda nasogástrica longa nº 12. unidade. BIOSANI 0,69 82,80 
195 120 UN sonda nasogástrica longa nº 16. unidade. BIOSANI 0,89 106,80 
196 120 UN sonda nasogástrica longa nº 18. unidade. BIOSANI 0,98 117,60 
198 120 UN sonda nasogástrica longa nº 22. unidade. BIOSANI 1,24 148,80 
204 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 16. unidade. BIOSANI 0,58 69,60 
205 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 18. unidade. BIOSANI 0,60 72,00 
206 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 20. unidade. BIOSANI 0,78 93,60 

224 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. BIOSANI 0,48 96,00 

229 250 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 16. unidade. BIOSANI 0,57 142,50 

230 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 18. unidade. BIOSANI 0,68 136,00 

231 150 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 20. unidade. BIOSANI 0,78 117,00 

232 8.500 UN soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 100ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,35 11.475,00 

233 8.500 UN soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 250ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,77 15.045,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 419/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 69.890,34 (Sessenta e nove mil oitocentos e 
noventa reais e trinta e quatro centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
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$ 

67 23 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. 

SIGMED 269,23 6.192,29 

90 200 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

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

COVIDIEN 20,00 4.000,00 

91 200 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

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

COVIDIEN 20,00 4.000,00 

104 1.080 UN 
kit de micronebulização adulto, em rede de ar 

comprimido, com umidificador, embalado 
individualmente. unidade  

DARU 5,79 6.253,20 

105 1.080 UN 
kit de micronebulização infantil em rede de ar 

comprimido, com umidificador, embalado 
individualmente. unidade 

DARU 5,79 6.253,20 

110 45 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.  

OXIGEL 463,63 20.863,35 

131 60 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 268,93 16.135,80 

132 50 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.  

BERRY 123,85 6.192,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 420/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 18.100,50 (Dezoito mil cem reais e cinquenta 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: ALVES E SARTOR LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

67 23 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. 

SIGMED 269,23 6.192,29 

90 200 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

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

COVIDIEN 20,00 4.000,00 

91 200 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

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

COVIDIEN 20,00 4.000,00 

104 1.080 UN 
kit de micronebulização adulto, em rede de ar 

comprimido, com umidificador, embalado 
individualmente. unidade  

DARU 5,79 6.253,20 

105 1.080 UN 
kit de micronebulização infantil em rede de ar 

comprimido, com umidificador, embalado 
individualmente. unidade 

DARU 5,79 6.253,20 

110 45 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.  

OXIGEL 463,63 20.863,35 

131 60 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 268,93 16.135,80 

132 50 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.  

BERRY 123,85 6.192,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 420/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 18.100,50 (Dezoito mil cem reais e cinquenta 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
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$ 

95 160 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 2,79 446,40 

100 360 UN glicerina líquida, 100%, frasco almotolia com no 
mínimo 100ml. unidade. RIOQUIMICA 4,59 1.652,40 

108 650 UN 

lanceta automática para glicemia, acionamento por 
contato, espessura ultra fina para punção indolor, 
penetração consistente, esterilizada por radiação, 

caixa com no mínimo 100 unidades.  

GTECH 21,99 14.293,50 

251 180 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. 

SOLIDOR 9,49 1.708,20 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 421/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 17.900,00 (Dezessete mil e novecentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: PESENTI & PELAIS 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$ 

144 50 UN 

pás para desfibrilador (par), em polímero de alta 
durabilidade, com gel condutor e cabo de conexão, 
tamanho adulto, eletrodo externo, descartável, para 
desfibrilação, cardioversão, estimulação cardíaca e 
monitorização, compatível com o equipamento da 

marca instramed.  

INSTRAMED 358,00 17.900,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 422/2017 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 267/2017, 
homologado em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 48.183,00 (Quarenta e oito mil cento e oitenta e 
três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de 
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno. 
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$ 

236 10.500 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. 

HALEX 
ISTAR 2,50 26.250,00 

238 1.500 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 250ml. unidade. JP 2,49 3.735,00 

239 2.200 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 500ml. unidade. 

HALEX 
ISTAR 3,14 6.908,00 

240 800 UN soro glico-fisiológico (5%+ 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 1000ml. unidade. JP 4,85 3.880,00 

241 1.500 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 
250ml. unidade. 

HALEX 
ISTAR 2,19 3.285,00 

242 1.500 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. 

HALEX 
ISTAR 2,75 4.125,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 472/2018-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 051/2018 da CAPSECI – Caixa de Aposentado-
rias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, de 02/05/2018, 
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, o servidor público municipal OTONIEL RODRIGUES 
GAIA DA SILVA, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR DE PLANE-
JAMENTO, para exercer cumulativamente o cargo em comissão de SUPERIN-
TENDENTE DA CAPSCECI – CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE, durante as 
férias da titular, no período de 01/06/2018 a 15/06/2018. 
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 07 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 481/2018-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 resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º-PRORROGAR, o contrato  por prazo determinado de,  ROSELENE RO-
DRIGUES LOURENÇO MIRANDA para exercer a função pública inerente ao 
cargo de EDUCADOR INFANTIL - 40 HORAS, até 22/07/2018, aprovada no 
Processo Seletivo Simplificado- PSS, para Contrato de Regime Especial de Tra-
balho, conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a ser-
vidora INÊS MARIA DOS SANTOS BUSGUINI, que se encontra em Licença 
Médica, percebendo vencimento atribuído ao Nível B, Classe 1, de acordo com 
a Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.
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 10 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 482/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, MARIA JOSÉ DE CAMARGO FURLAN, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei 
nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Ma-
gistério Público Municipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 483/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
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RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, CLAISMIR SONA, para exercer o cargo de provimento efetivo 
de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei nº 1.267/90, de 11/09/90, do 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cia-
norte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo vencimento atribuído ao 
Nível A, Classe 1, da tabela de vencimentos constante do Anexo V, da Lei nº 
4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Magistério Público Muni-
cipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 484/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, ROSECLEI RIBEIRO, para exercer o cargo de provimento efe-
tivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei nº 1.267/90, de 11/09/90, 
do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cia-
norte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo vencimento atribuído ao 
Nível C, Classe 1, da tabela de vencimentos constante do Anexo V, da Lei nº 
4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Magistério Público Muni-
cipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 485/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, FRANCIANY MILANI ALVARES, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei nº 1.267/90, 
de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Mu-
nicípio de Cianorte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo vencimento 
atribuído ao Nível C, Classe 1, da tabela de vencimentos constante do Anexo 
V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Magistério 
Público Municipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 486/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, JESSICA TRUGILIO RIBEIRO SEQUINEL, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei 
nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível A, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Ma-

gistério Público Municipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 487/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, ADRIELLY COMINATO DOS SANTOS, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei 
nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível B, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Ma-
gistério Público Municipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 488/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, ADRIANA DE LIMA NISHIYAMA GIMAIEL, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei 
nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Ma-
gistério Público Municipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 489/2018-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 6978, de 10/05/2018, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal CLEIDE DOS 
SANTOS GONÇALVES FONSECA, do cargo de provimento efetivo de EDU-
CADOR INFANTIL - 40 HORAS, da Secretaria Municipal Educação e Cultura, 
a partir de 13 de maio de 2018.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 490/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
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2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, CLEIDE DOS SANTOS GONÇALVES FONSECA, para exer-
cer o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da 
Lei nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Ma-
gistério Público Municipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 491/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, VIVIANI DE FIGUEIREDO FARIAS LIMA, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei 
nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 14 de maio de 2018, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Ma-
gistério Público Municipal de Cianorte.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 492/2018-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 5948, de 20/04/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, ao servidor público municipal JOSÉ FRANCISCO 
LOPES MIRANDA DE OLIVEIRA, 03 (três) meses de licença especial, refe-
rente ao quinquênio de 02/05/2007 a 01/05/2012, no período de 01/06/2018 a 
29/08/2018, de acordo com o Artigo n. º 145 da Lei n. º 1.267/90, de 11/09/90, 
com as alterações introduzidas pela Lei n. º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 006/2017 para credenciamento de pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, para 
futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) seguinte(s) 
empresa(s):
- Almeida Gomes & Gomes Ltda.
Prefeitura do Município de Cianorte, em 09 de maio de 2018.

Natan Mustasso Scotini 
Membro

Antonio Marques Silva Junior 
Membro

Aleks Sandro dos Santos
Membro

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 09 DE MAIO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte 
– Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 09 de maio de 2018, 
às 08h30min, na sede da Sociedade de Assistência Social Beneficente Educa-
cional e Maternal de Cianorte, no uso das competências e atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 88, inciso II da Lei Federal nº 8.06/90 e Lei Municipal 
nº 3.467/10:

RESOLVE:
Art. 1º - Formar a Comissão Especial para discussão e implementação do Pro-
jeto Família Acolhedora no município de Cianorte, composta pelos seguintes 
membros:
- Conselheira Governamental e Presidente do CMDCA: Aline Danielli Vignoto
- Conselheira Governamental: Maria Cristina Bertoli Pires
- Conselheira Não Governamental- Talita Fernanda Alves
- Conselheira Não Governamental- Nair Santiago da Silva
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 09 de maio de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente 

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 09 DE MAIO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte 
– Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 09 de maio de 2018, 
às 08h30min, na sede da Sociedade de Assistência Social Beneficente Educa-
cional e Maternal de Cianorte, no uso das competências e atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 88, inciso II da Lei Federal nº 8.06/90 e Lei Municipal 
nº 3.467/10:
RESOLVE:
Art. 1º - Recompor as seguintes comissões: 
I- Comissão de monitoramento e avaliação dos projetos das organizações da 
sociedade civil selecionados por intermédio do Edital de Chamamento Público 
nº 002/2017, custeado com os recursos do Fia- Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente:
- Conselheira Governamental e Presidente do CMDCA: Aline Danielli Vignoto
- Conselheira Não Governamental- Laura Berner Rocha
- Conselheira Governamental: Sarah Viana Veloso Merquides
- Conselheira Não Governamental- Oriel Rodrigues
- Conselheira Governamental: Eliane Aparecida Lopes
II- Comissão para planejar, conduzir e acompanhar o processo de captação de 
recursos, referentes às destinações de receitas dedutíveis do Imposto de Renda 
ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
- Conselheira Governamental e Presidente do CMDCA: Aline Danielli Vignoto
- Conselheira Não Governamental- Solange Fátima Vicente Nardo
- Conselheira Governamental: Leila Marieli Sassani
- Conselheira Não Governamental- Daniela Brazolotto
III- Comissão para analisar o processo de solicitação de inscrição no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
- Conselheira Governamental e Presidente do CMDCA: Aline Danielli Vignoto
- Conselheira Não Governamental- Laura Berner Rocha
- Conselheira Governamental: Milene Macedo de Morais
- Conselheira Não Governamental- Jessica Camila Lopes Furtado
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 09 de maio de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente 

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 09 DE MAIO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte 
– Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 09 de maio de 2018, 
às 08h30min, na sede da Sociedade de Assistência Social Beneficente Educa-
cional e Maternal de Cianorte, no uso das competências e atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 88, inciso II da Lei Federal nº 8.06/90 e Lei Municipal 
nº 3.467/10:
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Projeto Resgate à Infância e o Concurso Cultural Diga Não 
ao Trabalho Infantil do Município de Cianorte desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
e Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, em 
parceria com o Ministério Público do Trabalho – Procuradoria do Trabalho do 
Município de Umuarama. 

Secretaria de Saúde

Secretaria de Assistência Social
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Art. 2º - Aprovar o recebimento de recursos financeiros do Ministério Público do 
Trabalho com destinação exclusiva ao Concurso Cultural Diga Não ao Trabalho 
Infantil do Município de Cianorte.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 09 de maio de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

 do Adolescente 

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 09 DE MAIO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte 
– Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 09 de maio de 2018, 
às 08h30min, na sede da Sociedade de Assistência Social Beneficente Educa-
cional e Maternal de Cianorte, no uso das competências e atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 88, inciso II da Lei Federal nº 8.06/90 e Lei Municipal 
nº 3.467/10:
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Fluxo de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situa-
ção de Acolhimento Institucional ou Familiar. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 09 de maio de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos

 da Criança e do Adolescente 

PORTARIA Nº 66/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.973/2018, de 08 de Maio de 
2.018, notadamente artigo 5º;
RESOLVE
 Art. 1º. Nomear os integrantes do Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas, para o biênio 2018/2020, ficando o mesmo assim com-
posto:
I – um membro titular e um membro suplente representante da Procuradoria 
Jurídica do Município:
 - Clarissa Ligia Paranzini Lago- titular
 - Mario Ramos Lubasky - suplente
II – um membro titular e um membro suplente representante da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde:
 - Cíntia Maran Fusco Baroni - titular
 - Amanda Santiago Leão - suplente
III – um membro titular e um membro suplente representante da Secretaria Mu-
nicipal de Educação:
 -Sueli Falcione Moreira - titular
-  Claudia Fernandes Barros - suplente
IV – um membro titular e um membro suplente representante da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social:
 - Antonio Lino da Silva Filho - titular
 - Karine Ciríaco do Nascimento - suplente
V – um membro titular e um membro suplente representante da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer:
 - Valter Digiorgio- titular
 - Wanderley Augusto Domingos - suplente
VI – um membro titular e um membro suplente representante do Núcleo Regio-
nal da Educação:
 -Rosimeire Luchetti Chiodi- titular
 - Kelly Cristine Werdenberg - suplente
VII – um membro titular e um membro suplente representante da Fundação 
Universidade Estadual de Maringá - Campus Extensão de Cianorte:
 -Fernando Wolff Mendonça- titular
 - Alessandro Santos Rocha - suplente
VIII – um membro titular e um membro suplente representante do Poder Legis-
lativo Municipal:
 - Natal Artieri Fagnani - titular
 - Santina Buzo - suplente
IX – um membro titular e um membro suplente representante do Poder Judiciá-
rio ou Ministério Público do Estado:
 -Marcos Henrique Romualdo da Silva- titular
 - Neilton Libanio da Silva - suplente
X – um membro titular e um membro suplente representante das Polícias Civil 
ou Militar:
 -Leonardo Dal Bem Turetta- titular
 - Marcelo Aparecido Galego - suplente
XI – um membro titular e um membro suplente representante do Conselho Co-

Gabinete do Prefeito

munitário de Segurança de Cianorte:
 - Miguel Marco Albertin- titular
 - Ronialci de Godois- suplente
XII – um membro titular e um membro suplente representante da Universidade 
Paranaense – UNIPAR:
 -Ellen Rodrigues Barbosa Melo- titular
 - Edson Gustavo Faxina - suplente
XIII – um membro titular e um membro suplente representante da Igreja Ca-
tólica:
 - Lucas de Matos Dalla Costa- titular
 - Luis Cinque - suplente
XIV – um membro titular e um membro suplente representante do Conselho de 
Ministros Evangélicos de Cianorte – COMEC:
 - François do Lago Dantas- titular
 - Helio Granzotto - suplente
XV – um membro titular e um membro suplente representante da O.A.B., sub-
seção de Cianorte:
 - Fernando Grecco Beffa - titular
 - Dyana Carolina Marques Sanches Briase Porto - suplente
XVI – um membro titular e um membro suplente representante das Associações 
de Bairros:
 -Antonio Conte - titular
 -Sidnei Grendel Castilho - suplente
XVII – um membro titular e um membro suplente representante das Entidades 
Assistenciais:
 - Nair Santiago da Silva- titular
 - Jessica Camila Lopes Furtado - suplente
XVIII – um membro titular e um membro suplente representante da Associação 
Comercial e Industrial de Cianorte:
 - Hércio Correia de Oliveira- titular
 - João Carlos Testa- suplente
XIX – um membro titular e um membro suplente representantes da Associação 
de Defesa de Direitos Sociais:
 -Sara Alencar de Lima Planas - titular
 -Fabíola Gomes Borba - suplente
XX – um membro titular e um membro suplente representante do Conselho da 
Comunidade da Comarca de Cianorte:
 - Neusa Maria Jonas - titular
 - Carmen Lucia Sartori - suplente
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 14 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 54/2018
Republicada por incorreção

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando a necessidade de substituir membros componentes da Comissão 
de Seleção instituída na Secretaria Municipal de Assistência Social por força da 
Portaria Municipal nº 99/2016 e para fins de aplicação do Decreto Municipal nº 
145, de 23 de agosto de 2.016;
RESOLVE
Art. 1º. Dar nova redação ao artigo 2º da Portaria Municipal nº 99/2016, passan-
do a vigorar o que segue:
“Art. 2º. A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes servidores:
 Adriana Ferreira Dias.
 Dionifer Fonda Bonfim.
 Maria Zélia Ferreira Pietraroia.
 Milene de Almeida Romagnoli.”
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 07 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 63/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO o Memorando Interno nº 408/2018 firmado pela senhora 
Secretária Municipal de Assistência Social e tendente à necessidade de substi-
tuição de membros componentes da Comissão de Avaliação de Imóvel nomeada 
pela Portaria Municipal nº 52/2018;
RESOLVE
Art. 1º. Destituir da Comissão para avaliação do imóvel sito à Avenida Dr. José 
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Roberto Furquim de Castro, nº 143 (D3, Q87, Z1), para fins de locação para fun-
cionamento do CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social, nomeada pela Portaria nº 52/2018, os membros Patrick Chaves Giraldeli 
e Francisco Luiz Arduin.
 Art. 2º. Nomear, em substituição às pessoas indicadas no artigo an-
terior, como membros integrantes da Comissão para avaliação do imóvel sito à 
Avenida Dr. José Roberto Furquim de Castro, nº 143 (D3, Q87, Z1), para fins de 
locação para funcionamento do CREAS – Centro de Referência Especializado 
em Assistência Social, nomeada pela Portaria nº 52/2018, as pessoas de Emílio 
A. Scolari Neto e Fabio Luiz Arduin.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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